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บทคัดย่อ 

                         การท าโครงการครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน เป็น

แนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบตัิงานศึกษาระบบโครงสร้าง

การบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด มหาชน ในการท าโครงการน้ี ได้ท าการวิเคราะห์

โครงสร้างองคก์ร  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ ตลอดทั้งได้

น างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือ

แนวโนม้  และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

                       ผลการท าโครงการพบว่า ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัที่มีการแข่งขนักันสูงต้อง
อาศยัประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเขา้ใจอย่างมาก ดงันั้นการจดัท าโครงการน้ีจึงมี
ความส าคญัต่อนกัศึกษาในการเรียนรู้วิชาการบญัชี                       
                       จากการท าโครงการน้ี ได้รับประโยชน์จากการศึกษาการจัดท าโครงการไดท้ าความ
เขา้ใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจดัท าบญัชี และสามารถวางแผนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา
จากการด าเนินงาน สามารถน าความรู้ ทกัษะ ความเขา้ใจและประสบการณ์ไปประยุกตใ์ชใ้นอาชีพ
ของนกัศึกษาได ้
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                  โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท์ี่ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุ้นและเป็น
ก าลงัใจผลกัดันจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  คณะผูจ้ัดท าขอกราบความพระคุณอาจารย์ทุก
ท่านเป็นอย่างสูงไว ้ ณ  ที่น้ี 
  
               กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศักดิ์    รุ่งเรือง   ผู ้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ ที่ให้โอกาสในการศึกษา คณาจารยท์ุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
                สุดทา้ยคณะผูจ้ดัขอนอ้มร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท์ุกท่านที่ไดก้รุณาอบรม
ส่ังสอน รวมทั้งบุคคลภายในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆ ที่อยู่เบื้องหลงัความส าเร็จในครั้ งน้ี 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 
 
 โครงการที่จัดท าข้ึนในครั้ งน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทประกันภยัและประกันชีวิต โดยค านึงถึงคุณภาพของการ
บริการด้านการเงิน และการให้บริการ เป็นส าคญั จัดท าโดย นางสาวเกษมศรี  บุญเมือง นักศึกษา
ชั้น ปวส.2/30  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลของประกนั กระบวนการจดัท าบญัชีของประกนั และ
น าหลกัการทางบญัชีรวมถึงส่ิงที่ศึกษามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
 ส่ิงที่จะได้รับภายในโครงการฉบบัน้ีคือความรู้ทางหลกัการบญัชี การน างบการเงินต่างๆ 
เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ มาใชเ้ปรียบเทียบว่ามีรายรับ
รายจ่ายเป็นอย่างไร ช่วงไหนมียอดใชบ้ริการที่ดีที่สุด ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาธุรกิจของเราได ้หาก
เรามีธุรกิจหรือบริษทัเป็นของตนเอง 
 นักศึกษาจะมีทักษะที่พร้อมส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ รู้จั ก
เปรียบเทียบขอ้มูลงบการเงิน รู้จกัโครงสร้างองคก์ร และขอ้ดีขอ้เสียของธนาคาร คณะผูจ้ดัท าหวงั
ว่าโครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดในการ
จดัท าโครงการฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป และขออภยั
มา ณ ที่น้ีดว้ย 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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บทที่ 1 
 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจประกันชีวิตและวางแผนทางการเงิน 

เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัก าไร
จากธุรกิจดงันั้นผูป้ระกอบการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด หมาชน จึงจัดท าโครงการน้ีเพื่อ
เป็นแนวทางทางการศึกษาการจดัท าบญัชีเร่ือง “การวิเคราะห์งบทางการเงิน” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาวิชาโครงการตามหลกัสูตรอาชีวศึกษาเพื่อศึกษาการปฏิบตัิงานด้านบญัชีตามวงจรของ
ธุรกิจประเภทประกันชีวิต ซ่ึงนักบญัชีควรเรียนรู้ถึงล าดับงานทางด้านบัญชีทั้งหมดที่ธุรกิจต้อง
จดจ าโดย จดัท าเอกสารเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์งบ และแยกเอกสารเป็นประเภทต่างๆ ในปัจจุบนั มี
ความทนัสมยัมากข้ึนเราจึงมองเห็นช่องทางในการด าเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย ์เราเลง้เห็นว่าบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นธุรกิจเก่ียวกบัประกนัชีวิตและ
ประกนัภยั ซ่ึงมีความส าคญัมากในยุคปัจจุบนัเพราะการท าประกนัชีวิตนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ทั้ง
ช่วยสร้างหลกัประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภยัและครอบครัว ช่วยให้เกิดการออม
ทรัพยอ์ย่างมีวินัยและต่อเน่ือง ช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ช่วยสร้างสภาพคล่อง และยงั
สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้

การบญัชีมีความส าคญัต่อธุรกิจหลายด้าน และมีการตั้งเป้าหมายเพื่อท าการก าหนดยอดใน
การลงทุนหรือการท างบบญัชีต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ  เช่น   งบแสดงฐานะทางการเงิน  
งบก าไรขาดทุน เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละงบมีความส าคญัต่อธุรกิจเน่ืองจากตลอดทั้งปีนั้นธุรกิจมีผลก าไร
หรือขาดทุนมากนอ้ยเพียงใด 

 การท าบญัชีนั้น มีความส าคญัมากต่อการด าเนินธุรกิจเพราะการจดัท างบต่าง ๆ ในบญัชีนั้น
ท าให้ธุรกิจทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการตลอดทั้งปีรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลที่
ส าคญัในการน ามาวิเคราะห์ เน้ือหาและแนวทางเพื่อแสวงหาผลก าไรในอนาคตและสามารถน า
แกปั้ญหาการลงทุนในอนาคตได ้

ดงันั้นการท าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามทุกธุรกิจก็ต่างตอ้งการที่จะแสวงหา
ผลก าไรในการลงทุนท าธุรกิจนั้นแต่ในการประกอบธุรกิจดา้นปะกันชีวิตนั้น จ าเป็นตอ้งเผชิญหน้า
และยอมรับกบัความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาร่วมกบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 



2 
 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ  
ในการจัดท าโครงการครั้ งน้ี คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจักท าโครงการไว้
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อเพื่อเพื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน 

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบตัิงาน 

3.  เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน 
 

1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
1.3.1.  บริษทัที่ศึกษา บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
1.3.2.  ประเภทธุรกิจ ประกนัภยัและประกนัชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
1.3.3.  ประเภทสินคา้และบริการ ประกนัคุม้ครองชีวิต  และการประกนัภยัต่างๆ 
1.3.4.  งบการเงินที่ใช ้ 

1.3.4.1.  งบแสดงฐานะการเงิน 
1.3.4.2.  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1.3.4.3.  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างการ (น าเสนอแบบย่อ) 

   รอบระยะเวลาบญัชีแบ่งเป็น  3  ไตรมาส 
  ไตรมาส  1  เร่ิมตั้งแต่  1 มกราคม – 31 มีนาคม  พ.ศ.2561 
             ไตรมาส  2  เร่ิมตั้งแต่  1 เมษายน – 30 มิถุนายน  พ.ศ.2561 
  ไตรมาส  3  เร่ิมตั้งแต่  1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน  พ.ศ.2561 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.4.1   สามารถน าการวางแผน การจัดการและระบบบัญชีมาใช้ในการท างานของ 

ชีวิตประจ าวนัได ้
1.4.2  สามารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบตัิงาน 

1.4.3  สามารถเขา้ใจถึงระบบโครงสร้างการบริหาร การจดัการ 
1.4.4  สามารถทราบถึงการวิเคราะห์งบการเงินที่ถูกตอ้งตามแบบแผน 

 
1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

                           1.5.1.1  ก าหนดช่ือ บริษทั ที่ตอ้งการท าการวิเคราะห์ 
                           1.5.1.2  ศึกษาหาขอ้มูลบริษทัเพื่อมาวิเคราะห์งบการเงิน 
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                           1.5.1.3  แบ่งกลุ่มในการจดัท า 
                           1.5.1.4  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 

1.5.2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
                           1.5.2.1   เลือกบริษทัที่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์
                           1.5.2.2   จดัท าใบเสนอโครงการให้อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพิจารณา 

1.5.2.3 ท ารูปเล่มโครงการเพื่อให้อาจารยพ์ิจารณา 
 1.5.2.4 จดัท าเอกสารอื่นๆเพื่อน าเสนอโครงการ 

                           1.5.2.5   ศึกษาขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัและน างบการเงินมาท าการวิเคราะห์ 
               1.5.3. ขั้นตอนสรุป 
                           1.5.3.1  ตรวจสอบเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
                           1.5.3.2  จดัเรียงรูปแบบโครงการ  
                           1.5.3.3  ด าเนินการประเมินโครงการ 
                           1.5.3.4.  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
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บทที่ 2 

 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 
 

การจดัท าโครงการครั้ งน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงได้น าความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับเน้ือหา หรือรายวิชาที่ประยุกตใ์ชใ้นการจดัท า
โครงการ คือ วิชาระบบบญัชี วิชาบญัชีเพื่อการจัดการ วิชาบญัชีชั้นกลาง วิชาบญัชีต้นทุน วิชา
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัน้ี 
 

2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 
2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
 2.2.1 แนวคิดของ SWOT  
 2.2.2 แนวคิดของหลกั PDCA 
2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
 2.3.1 หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

2.3.2 มาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 1 มาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 
2.3.3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
2.3.4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
2.3.5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 เร่ือง รายได ้
2.3.6 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

 2.4 งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
ประวัติของบริษัท 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK LIFE ASSURANCE 
PUBLIC COMPANY LIMITED ช่ือย่อ:BLA) [2] บริษทัประกอบธุรกิจประกนัชีวิตโดยรับประกนั
ชีวิตทั้งแก่บุคคลทัว่ไป และการประกันชีวิตกลุ่ม โดยบริษทัจะจดัสรรเบี้ยประกันรับส่วนหน่ึงไว้
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เป็นเงินส ารองประกันชีวิต และบริหารเงินส ารองประกันชีวิตโดยการน า ไปลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึนต่อผูเ้อาประกัน นอกจากการประกัน
ชีวิตแลว้ การลงทุนก็ถือเป็นธุรกรรมที่มีความส าคญัมากต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยใชช่ื้อว่า "บริษทั กรุงสยาม
ประกันชีวิต จ ากัด" โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษทัได้เน้นไปในด้านสวสัดิการ
สงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษทั กรุงสยามประกนัชีวิต จ ากดั ไดท้ า
การเปล่ียนช่ือเป็น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด" และในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษทั 
กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด ได้แปรสภาพเป็น บริษทั มหาชน จ ากัด  และเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2552 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ ธุรกิจประกนัชีวิต โดยเบี้ยประกนัภยัรับส่วนหน่ึงจะถูกกนัไวเ้ป็น
เงินส ารองประกันชีวิต โดยมีการด าเนินการบริหารเงินส ารองประกันชีวิตส่วนน้ีโดยน าไปลงทุน 
บริษทัจะบริหารเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ทั้งระยะส้ันและระยะ
ยาว ทั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน รวมถึงการให้บริการสินเช่ือซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือประเภทที่มี
หลกัทรัพยจ์ านองเป็นประกัน ทั้งน้ีการลงทุนของบริษทัต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์
และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัชีวิต  

ปี พ.ศ.2494 วนัที่ 23 มีนาคม 2494 พนัตรีควง อภยัวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ นายชิน 
โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั โดยใช้ช่ืออว่า “บริษทั สุขสวสัดิ์ ประกันชีวิต จ ากัด” วนัที่ 10 
เมษายน 2494เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั กรุงสยามประกันชีวิต จ ากัด” วนัที่ 1 มิถุนายน 2494 เร่ิมเปิด
ด าเนินการ ภายใต้ช่ือ บริษทั กรุงสยามประกันชีวิต จ ากัด ณ ส านักงานเลขที่ 732 ถนนเจริญกรุง 
สามแยกพระนคร มีสัญลกัษณ์เป็นรูปช้างในวงกลมรัศมีมีอกัษรช่ือบริษทัเป็นภาษาไทย จีน และ
องักฤษ  

ปี พ.ศ.2519 คุณชิน โสภณพนิช ผูซ่ึ้งมองการณ์ไกลเห็นว่า ถึงเวลาด าเนินธุรกิจประกนัชีวิต
อย่างจริงจงั จึงไดม้อบหมายให้บริษทัที่ปรึกษาสากลธุรกิจ (IFCCA)โดย คุณวยั วรรธนะกุล  

เป็นผูว้างโครงสร้างร่วมกับ Mr.K.V. Claridge F.I.A. ผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกัน
ชีวิตของบริษทั Swiss Re Insurance ด าเนินการวางโครงสร้างและจดัระบบองคก์รใหม่ 

ปี พ.ศ.2522 วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 บริษทั กรุงสยามประกนัชีวิต จ ากดั ไดเ้ปล่ียนชิ่ือมา
เป็น บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั เพื่อบ่งบอกความเป็นบริษทัในเครือธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และไดใ้ห้การสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัดว้ยดีตลอดมา 

ปี พ.ศ.2530 – 2532 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด ได้ยา้ย
จากถนนเจริญกรุงมาอยู่ที่อาคารกรุงเทพประกันภยัสีลม ในช่วงน้ีบริษทัมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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การเติบโตของ ผลงานโดยเฉล่ียแต่ละปีที่ผ่านมา 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ท าให้บริษทัเติบโตไปสู่
บริษทัระดบักลางของประเทศ 

ปี พ.ศ.2540 – 2548 วนัที่ 17 มิถุนายน 2540 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ปี พ.ศ.2543 วนัที่ 5 ธนัวาคม 2543 ไดร้ับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จาก 

International   Certifications Ltd.,   Auckland,  New  Zealand   (ICL) ในการด าเนินการกรมธรรม์
ประกนัชีวิตประเภทสามญั 

ปี พ.ศ.2546 วันที่ 1 ธันวาคม 2546 ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็นมาตรฐาน ISO 
9001 : 2000 จาก International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ในการด าเนินการ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามญั และการบริการลูกคา้ถือเป็นบริษทัประกันชีวิตแห่งแรกที่
ไดร้ับ ISO 9001 ดา้นน้ี 

ปี พ.ศ.2547 บริษทัได้รับรางวลับริษทัประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวลัชมเชย
ประจ าปี 2547 จากกรมการประกนัภยั 

ปี พ.ศ.2540 – 2548 บริษทัไดร้ับรางวลับริษทัประกนัชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 3 
ประจ าปี 2548 จากกรมการประกนัภยั 

ปี พ.ศ.2550 วนัที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด ได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เพื่อให้บริษทัมีความโปร่งใสในการบริหารจดัการตรวจสอบได ้และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

บริษทัได้รับรางวลับริษทัประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอนัดับ 2 ประจ าปี 2550 จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ปี พ.ศ.2554 ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น (Annual General 
Meeting : AGM) ประจ าปี 2554 ในระดบั “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมสง่ เสริมผูล้งทุนไทยสมาคมบริษทั
จดทะเบียนไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลการส ารวจบรรษัทภิบาลโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์

ปี พ.ศ.2555 บริษทัได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติให้เป็นบริษทัประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเด่น อันดับ 2 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภยั 
(คปภ.)เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2555 ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
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ได้รับการประเมินคุณภาพจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Annual General Meeting : AGM) 
ประจ าปี 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 2 โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยสมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากัดและบริษทั กรุงเทพประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ร่วมผนึกก าลงัพนัธมิตร ประกาศนโยบาย
ความพร้อมในการวางแผนการเงินอย่างรอบดา้นให้กบัประชาชนทุกกลุ่ม โดยทีมที่ปรึกษาการเงิน
ที่พร้อมให้ขอ้มูล ค าแนะน าในการสร้างหลกัประกนัควบคู่ไปกบัการสร้างฐานะ 

ปี พ.ศ.2556 บริษทัไดร้ับรางวลั Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013 อนัเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวด
การเงิน จากโครงการงานวิจัยการวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปี พ.ศ.2557 บริษทัได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

บริษัทได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้ งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity 
Awards 2013) เกียรติยศแห่งการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จากส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

บริษทัรับมอบประกาศเกียรติคุณ ศูนยร์ับเร่ืองและแกไ้ขปัญหาให้กับผูบ้ริโภคดีเด่น ภายใต้
โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยร์ับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผูบ้ริโภค (Call Center) ของส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) และสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)เน่ืองใน
โอกาสที่ กรุงเทพประกนัชีวิต เป็นผูป้ระกอบการที่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของประชาชน 
ในดา้นการรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

 
บริษัทได้เพิ่มสาขาที่ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก 

International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ดา้นการด าเนินงานกรมธรรมส์ามญั
เพิ่มอีก 4 สาขา ดงัน้ี สาขาศรีบุญเรือง สาขามหาสารคาม สาขาชยัภูมิ และสาขาเลย เมื่อรวมกบัสาขา
ที่มีอยู่ปัจจุบนั บริษทัจึงมีส านักงานสาขาที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานทั้งหมดจ านวน 
46 แห่ง และเมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,708,000,000 บาท 

ปี พ.ศ.2558 บริษทัไดร้ับรางวลับริษทัประกนัชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอนัดบั 3 ประจ าปี 
2557 หรือรางวลัประกันภยัดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจ าปี 2558 
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
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บริษทัไดร้ับรางวลั “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” เป็นรางวลัที่มอบให้แก่บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ี่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กรจาก 19 หมวดธุรกิจของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย จากผลงานวิจัย “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน
ประเทศไทย” ซ่ึงเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวลัผลงานวิจยัดีเด่นจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ประจ าปี 2557 

บริษัทได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2015 สาขาการประกัน เป็นหน่ึงใน
องคก์รธุรกิจไทยที่ประสบความส าเร็จระดบัสูงของประเทศ โดยมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยร่วมกบั 
นิตยสาร Business+ เป็นรางวลัที่มอบให้บริษทัที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมตามประเภทการด าเนิน
ธุรกิจ ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณ และคุณภาพด้วยการด าเนินงานที่โปร่งใส ถูกต้อง ไม่ขดัต่อศีลธรรม
และหลกักฎหมาย 

บริษทัได้รับรางวลั ESG 100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ในฐานะองค์กรที่มีผลด าเนินงานโดด
เด่นด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) จ านวน 100 บริษทั ส าหรับรางวลั ESG 100 
เป็นรางวลัอนัทรงเกียรติเป็นที่ยอมรับในทัว่โลก 

บริษทัรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนยร์ับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผูบ้ริโภคดีเด่น จาก
ส านักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) ประจ าปี 2558 แสดงถึงประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการของศูนยร์ับเร่ืองและการแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคของบริษทั 

บริษัทได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น จากส านักงานประกันสังคม
ประจ าปี 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อการน าส่งเงิน
สมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และเป็นสถานประกอบการที่มีสถานะยงัด าเนินกิจการและ
ไม่มีหน้ีคา้งช าระ มีการน าส่งเงินสมทบถูกตอ้งครบถว้นมาโดยตลอด 

บริษทัไดร้ับมอบประกาศการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรอง
มาตรฐานการจัดการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information security management systems 
(ISMS)) จากบริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึง ISO/IEC 27001:2013 ถือ
เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเนน้ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศขององคก์ร 

ทุกสาขาของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 จาก International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ดา้นการด าเนินงาน
กรมธรรมส์ามญัรวมทั้งหมดจ านวน 75 สาขา 

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Annual General Meeting: AGM) 
ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิศ+สมควรเป็นตัวอย่าง” เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ได้รับการจัดอนัดบัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance 
rating, CG rating) ปี 2558 ในระดับ “4 ดาว” เป็นปีที่  3 ติดต่อกันโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ได้รับการประเมินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ในระดับ 4 Certified 
แสดงถึงการน านโยบายไปปฏิบตัิจริงซ่ึงมีการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการ
ทั้งหมด จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

ปี พ.ศ.2559 บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 22301:2012 หรือการรับรองระบบ
มาตรฐานการบริหารความต่อเ น่ืองทางธุร กิจ(  ฺ Business Continuity Management Systems 
(BCMS))จาก Bureau Veritas Certification (Thailand)Ltd.ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยในการ
บริหารจัดการในสภาวะวิกฤต เพื่อบ้องกันความไม่แน่นอน และความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน ท า
ให้บริษทัมีระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี พ.ศ.2560 บริษทั ไดร้ับการประเมินคุณภาพจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Annual General 
Meeting: AGM)ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดบั "ดีเลิศ+สมควรเป็นตวัอย่าง" 
เป็นปีที่2ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษัทได้รับการจัดอันดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 
Governance Rating, CG Rating)ในระดับ "ดีมาก" หรือ "4ดาว" เป็นปีที่5ติดต่อกัน โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รางวัลและการยอมรับ 

ปี พ.ศ.2560 รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภยัและ
ประกนัชีวิต ปี 2560 กรุงเทพประกนัชีวิต ตอกย ้าผูน้ าธุรกิจประกนั 3 ปีซ้อน ควา้รางวลั “Thailand’s 
Top Corporate Brand Values 2017” องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและ
ประกันชีวิต ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 55,188 ลา้นบาท ซ่ึงจัดอนัดับโดย
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ร่วมกับ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรุงเทพประกัน
ชีวิต ข้ึนรับรางวลัจาก ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ 
ห้องประชุมศุกรีย ์แก้วเจริญ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รางวลัน้ีนับเป็นอีกแรงผลกัดนัให้
เรากา้วไปขา้งหนา้ดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อสร้างความสุข และความมัน่คงทางการเงินแก่ประชาชน อนั
จะน าไปสู่การพฒันาประเทศให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนไปพร้อมกนั 

รางวลัเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2017กรุงเทพประกันชีวิตควา้รางวลั
เกียรติยศ MONEY & BANKINGAWARDS 2017 ประเภทบูธสวยงามดีเด่น ประเภทพื้นที่ขนาด
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200-250 ตร.ม. โดยคุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผูจ้ัดการใหญ่กรุงเทพประกันชีวิตข้ึนรับรางวลั
จากดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษร์องนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรางวลัดงักล่าวพิจารณาจากความสร้างสรรค์ใน
การออกแบบและสอดคลอ้งกับแนวคิดการจดังาน โดยบูธของกรุงเทพประกันชีวิตในงาน Money 
Expo 2017 ไดอ้อกแบบภายใตแ้นวคิดพื้นที่ร่วมสุขในยุคนวตักรรมการเงิน 4.0 ดว้ยบรรยากาศของ
บ้านที่อบอุ่นและทันสมยั พร้อมให้บริการนวตักรรมการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์คนในยุค
ปัจจุบนั  

ปี พ.ศ.2559 รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภยัและ
ประกันชีวิต ปี 2559 กรุงเทพประกันชีวิตรับรางวัลอันทรงเกียรติน้ีเป็นปีที่ 2 ต่อเน่ือง โดยเป็น 
“องคก์รที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต ประจ าปี 2559” มี
มูลค่าแบรนด์องคก์รสูงสุดถึง 66,966 ลา้นบาท สะทอ้นให้เห็นถึงความเติบโต และความมัน่คงของ
บริษทั ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความยัง่ยืนในอนาคต 

ภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกบัผูสู้งอายุ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมส าหรับผูสู้งอายุ ทั้งกิจกรรมเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนเขา้สู่วยัเกษียณ และกิจกรรมเพื่อสังคม
ส าหรับผูสู้งวยั ให้ใชชี้วิตวยัเกษียณอย่างมีความสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สามารถใชค้วามรู้
และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถสร้างอาชีพ และ
รายได ้ที่ต่อเน่ืองหลงัเกษียณ 

บริษทัประกนัชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 1 ประจ าปี 2558 รางวลั “บริษทัประกนั
ชีวิตที่มีการบริหารงานดี เด่น อันดับ 1 ประจ าปี  2558” เ ป็นรางวัลที่ ส่งเสริมบทบาทของ
อุตสาหกรรมประกนัภยัและประกันชีวิตให้เป็นที่น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ไป 
อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพอนัมัน่คงขององค์กรตอกย ้าต าแหน่งผู้น าธุรกิจประกันชีวิต ทั้ง
ดา้นการบริหารงานและดา้นบุคลากรของบริษทัประกนัชีวิตที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยคุณ
คมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เป็นผูร้ับมอบรางวลั ในพิธีเปิดงานสัปดาห์
ประกันภยั และพิธีมอบรางวลัประกนัภยัดีเด่นครบวงจร ณ ห้องบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์  

ปี พ.ศ.2558 การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภยั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้รับมอบใบประกาศการรับรอง ระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรองมาตรฐานการ จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
( Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท  บู โร  เวอริทัส  เซอทิ ฟิ เคชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึง ISO/IEC 27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นดา้นการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรเน้นการจัดการข้อมูลที่ส าคัญ และ ใช้เป็น
มาตรฐานอา้งอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ มัน่คงปลอดภยัให้กับระบบสารสนเทศ
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ขององค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบ ISO/ IEC 27001:2013 ภายใต้ขอบข่ายการรับรอง 
Information security management system for data center infrastructure, Facilities management and 
operation controls excluding software, Application design and development. 

รางวัลศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู ้บริโภคดีเด่น (CALL CENTER) รางวัล
ประกาศเกียรติคุณศูนยรับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค ดีเด่น จากส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) แสดงถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการของศูนยร์ับเร่ือง และ
การแก้ไขปัญหาให้กับผูบ้ริโภคของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) ซ่ึงบริษัทเน้น
ความส าคญัในเร่ืองการให้บริการ ที่เป็นเลิศ ตลอดจนการรับเร่ืองและการแกไ้ขปัญหา ขอ้ร้องเรียน 
ต่าง ๆ โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตอย่างยิ่ง บนหลกัความยุติธรรม ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบตัิ และเน้นด้าน การพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจุบนับริษทัมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออ านวยความ สะดวกแก่ลูกคา้ ใน
การให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ศูนยบ์ริการขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Customer Service Center : CSC) 
ส านักงานใหญ่ และสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website) 
เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นตน้ 

รางวลับริษทัประกนัภยัที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2557 นายเชิดชู โสภณพนิช(ซ้าย) 
ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) รับมอบรางวลับริษทัประกนัภยัที่มี
การบริหารงานดี เด่น ประจ าปี  2557 จากนายอดิศักดิ์  ตันติวรวงศ์(ขวา) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ในฐานะที่เป็นบริษทัประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจ าปี 2557 จาก 
คปภ. ซ่ึงรางวลัอนัทรงเกียรติน้ีมอบเพื่อประกาศเกียรติคุณผูป้ระกอบการธุรกิจประกันภยั และผู้
ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภยั เพื่อส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภยัให้เป็นที่
เช่ือถือศรัทธา เป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพอนัมัน่คงของกรุงเทพ
ประกันชีวิต ทั้งด้านบริหารงาน และบุคลากร ในฐานะผูน้ าในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รางวัลน้ีเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิตที่ท าให้
บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ พฒันาคุณภาพการบริหารงานดา้นต่างๆ รวมทั้งพฒันา
ศกัยภาพของตนเองต่อไป เพื่อความมัน่คงและมัง่คัง่ของประชาชนอย่างแทจ้ริง 

รางวัลจากส านักงานประกันสังคม เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น  ส านักงาน
ประกันสังคมได้จัดท าโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ให้แก่บริษทั 
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
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ต่อการน าส่งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและเป็นสถานประกอบการที่มีสถานะยงั
ด าเนินกิจการและไม่มีหน้ีคา้งช าระ มีการน าส่งเงินสมทบถูกตอ้งครบถว้นมาโดยตลอด 

รางวลัองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิ ต ปี 
2558 นายโชน โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) รับรางวลั “Thailand’s Top Corporate Brands 2015”ซ่ึงเป็นรางวลัที่มอบให้แก่บริษทัจด
ทะ เบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ี่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กร จาก 19 หมวดธุรกิจของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย รางวลัน้ีมอบ ให้เพื่อสร้างความตระหนกัในคุณค่าของแบรนด์องค์กร
(Corporate Brand)ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความยัง่ยืนใน อนาคตโดยกรุงเทพ
ประกันชีวิตเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต ที่มี มูลค่าแบรนด์
องค์กรสูงสุด โดยมีมูล ค่าแบรนด์สูงสุดถึง 56,117 ลา้นบาทจากผลงานวิจัย “การประเมิน ค่าและ
จัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซ่ึงเป็นงานวิจัยที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจาก
คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี2557ในพิธีไดร้ับเกียรติ จากศาสตราจารย ์นายแพทย ์
ภิรมย ์กมลรัตนกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูม้อบรางวลัเชิดชูเกียรติ 
พร้อมดว้ยรองศาสตราจารยด์อกเตอร์ กุณฑลีร่ืนรมย ์(ซ้ายสุด) และอาจารยด์อกเตอร์เอกก์ ภทรธน
กุล (ขวาสุด) คณะผูว้ิจยัจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมศาสตราจารย ์
สังเวียร อินทรวิชยั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รางวลัตวัแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้ งที่ 32 อีกหน่ึงบทพิสูจน์ที่ปรึกษาการเงินคุณภาพ
ของกรุงเทพประกันชีวิตนายโชน โสภณพนิช กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และคณะผูบ้ริหารเขา้ร่วม
แสดงความยินดีแก่ทีมงานกรุงเทพประกันชีวิต ทั้ง 521 คนในโอกาสได้รับคดัเลือกให้รับรางวลั
ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติครั้ งที่  32 หรือ Thailand National Quality Awards (TNQA)จาก
สมาคมประกนัชีวิตแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ตวัแทนประกนัชีวิตผูท้ี่มีผลงานไดต้ามมาตรฐาน 
รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตวัแทนประกันชีวิตที่พร้อมให้ค าปรึกษาและวางแผนทางการเงิน
เพื่อความมัง่คัง่และความสุขแก่ประชาชนต่อไป ณ ห้องรอยลัจูบิล่ี อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมือง
ทองธานี 

รางวลัคุณภาพ ESG100 มุ่งสู่วิถีย ัง่ยืน กรุงเทพประกนัชีวิตไดร้ับรางวลั ESG 100 Company 
จากสถาบนัไทยพฒันา ในฐานะองค์กรที่มีผลด าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรร
มาภิบาล (ESG) จ านวน 100 บริษทั ส าหรับรางวลั ESG 100 เป็นรางวลัอนัทรงเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
ในทัว่โลก ถือเป็นมิติใหม่ของการขบัเคล่ือนการลงทุนที่ย ัง่ยืนในประเทศไทย ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนส าหรับผู้ลงทุนที่พิจารณาเร่ืองความน่าเช่ือถือ โปร่งใส เป็นพื้นฐาน และให้
ความส าคญักบัความรับผิดต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 



13 
 

 

1 ใน สุดยอดองคก์รธุรกิจไทย ควา้รางวลั Thailand Top Company Awards 2558สาขาการ
ประกัน ปี 2558 กรุงเทพประกันชีวิตได้รับคดัเลือกให้เป็นหน่ึงในบริษทัที่ได้รับรางวลั Thailand 
Top Company Awards 2015 สาขาการประกัน เป็นหน่ึงในองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความส าเร็จ
ระดับสูงของประเทศ รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาบริษทั ตามวิสัยทศัน์ที่อยากให้คน
ไทย เห็นประโยชน์ของประกนัชีวิตและท าประกนัให้เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต 
รางวัลThailand Top Company Awards 2015 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร 
Business+ เป็นรางวลัที่มอบให้บริษทัที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม ตามประเภทการด าเนินธุรกิจ
ผ่านเกณฑเ์ชิงปริมาณและคุณภาพ ดว้ยการด าเนินงานที่โปร่งใสถูกตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรมและหลกั
กฎหมาย 

ปี พ.ศ.2557 รางวลัสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต 
(IOD) บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น การทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

รางวลัศูนยร์ับรองและแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคดีเด่น (CALL CENTRE) กรุงเทพประกนัชีวิต
กา้วสู่ความเป็นเลิศดา้นการบริการเต็มรูปแบบรับรางวลัศูนยร์ับเร่ืองและแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคดีเด่น
ประจ าปี 2557ภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยร์ับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผูบ้ริโภค (Call 
Centre) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.)เน่ืองในโอกาสที่กรุงเทพประกนัชีวิตเป็นผูป้ระกอบการที่สามารถตอบโจทยค์วาม
ต้องการของประชาชนในด้านการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด ตอกย ้ามาตรฐานการจดัการและคุณภาพการให้บริการอนัเป็นเลิศอย่างแทจ้ริง 

รางวลัองคก์รโปร่งใสประจ าปี 2556 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) รับรางวลั
ชมเชยองคก์ร โปร่งใส ครั้ งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ถือเป็นบริษทั
ประกันชีวิตเพียงรายเดียวที่ไดร้ับเกียรติในรางวลั น้ี โดยเกณฑก์ารคดัเลือกดูจากนโยบายและการ
ด าเนินงานดว้ยหลกั ธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และ
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการให้บริการ เสริมสร้างความมัน่คงทาง การเงินให้กบัประชาชน ทั้งการสร้าง
หลกัประกันและสร้างฐานะ พร้อมกับเสริมสร้างความมัน่คงขององค์กร ตลอดจนการสร้างสรรค์ 
สังคมในมิติต่าง ๆ 

ปี พ.ศ.2556 รางวัลแห่งก้าวที่เติบโต  Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013 โดย
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ี่มีอตัราการเติบโต ของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน
หมวดการเงินจากโครงการงานวิจัย เร่ืองการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ปี พ.ศ.2555 กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Best Quality Management Award 2012 
เน่ืองในโอกาสที่บริษทัมีการรักษาระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ต่อเน่ืองมายาวนานกว่า 9 ปี 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิตจ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี 
(Good Corporate Governance) โดยเช่ือว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบ บริหาร
จัดการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถึ้อ
หุ้น ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพื่มมูลค่าและการเติบโตของ
บริษทัฯ ในระยะยาวอย่างย ัง่ยืน 

ปี พ.ศ.2554 รับรางวัลบริษัทประกันชีวิต ที่มีการบริหารงานดีเด่น 2554 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภยั (คปภ.) ได้คดัเลือกให้กรุงเทพ
ประกันชีวิต เป็น บริษทัฯที่ได้รับรางวลั "บริษทัประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน ดีเด่นอนัดับที่ 2 
ประจ าปี 2554" โดย คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดเ้ขา้รับรางวลัจาก คุณกิตติรัตน์ 
ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลงัเมื่อวนัที่ 3 ก.ย. 2555 ณ. ห้อง
บอลรูม ศูนยก์ารประชุม แห่งชาติสิริกิติ์  

 
2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 

2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
การบญัชี เป็นงานศิลปะของการรวบรวมขอ้มูล บนัทึก จ าแนก และจัดท าสรุปขอ้มูลอนั

เก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มาในรูปแบบของตวัเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบญัชีคือ การ
ให้ข้อมูลทางการเงิน ซ่ึงมีประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและยงัมีประโยชน์ต่อผู ้ที่สนใจในการ
ด าเนินกิจการธุรกิจ 

การท าบญัชี เป็นการบนัทึกรายการคา้หรือขอ้มูลทางบญัชีที่เกิดข้ึนในสมุดบญัชีจนกระทัง่
จัดท างบการเงิน ผูท้ี่มีหน้าที่จัดท าการบนัทึกบญัชีนั้นเรียกว่า “ผูท้  าบญัชี (Bookkeeper)” ส่วนการ
บญัชีเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกับการออกแบบระบบการบนัทึกบญัชี การจัดท ารายงานทางการเงินและ
แปดความหมายของการรายงานทางเงินเรียกว่า “นกับญัชี(Accountant)” มีหนา้ที่จดัวางระบบบญัชี
ของกิจการควบคุมและตรวจงานของผูจ้ดัท าบญัชี ดงันั้นบญัชีตอ้งเป็นผูม้ีความรู้และประสบการณ์
มากกว่าผูจ้ดัท าบญัชี 

 
ค าจ ากัดความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดงัต่อไปน้ี 

ศาสตราจารย์ W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกน ได้ให้ค าจ ากัดความ “ การบญัชี ” 
(Accounting) ว่า การบัญชี คือ “การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่าง
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ราบร่ืน” นักบญัชีจึงมีหน้าที่บนัทึกรายการ ซ่ึงเกิดข้ึนได้กับหน่วยงานธุรกิจเฉพาะที่ สามารถตีค่า
เป็นตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภท วิเคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดข้ึน 

สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา  (Tha anerican institute of 
certisied public accountants : AICPA) ไดใ้ห้ความหมายของบญัชีไว ้ดงัน้ี “การบญัชีเป็นศิลปะของ
การจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินไวใ้นรูปของ
เงินตรา การจดัหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น” 
 (รด.ศรีสุดา ธีระกาญจน์)  กล่าวว่า “การบัญชี” คือ การจัดท าบันทึกรายการค้าต่างๆที่
เก่ียวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน และส่ิงที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม ่าเสมอเป็นระเบียบ
ถูกต้องตามหลกัการ และสามารถแสดงผลการด าเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ
ในระยะเวลาหน่ึงได ้
 (สวัสด์ิ พุ่มภักดี) กล่าวว่า “การบญัชี” ได้แก่การจัดท าการบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบั
การเงินหรือส่ิงที่ก าหนดมูลค่าเป็นเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจดัแยกไวเ้ป็นประเภทแตกต่างๆ เพื่อให้
แสดงผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่างๆ 
 (มาลี ไชยกุล) กล่าวว่า “การบญัชี” เป็นการบนัทึกทางการเงิน ซ่ึงจัดท าเป็นหมวดหมู่แยก
ประเภทแลว้สรุปเป็นผลด าเนินงาน สามารถน าผลที่ไดม้าแสดงช่วยในการปฏิบตัิงานได้ 

นริศา  ประมวลสุข (2554 : 3) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การรวบรวมขอ้มุลการ
บัญชี(Accounting)ทางการเงิน การจดบันทึก การจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ การเรียบเรียง และ
ด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอต่อผูใ้ช้งบการเงิน ทั้งภายในและ
ภายนอกกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

สุพาดา สิริกุตตา (2553 : 1-2) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะของการจดบนัทึก
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบตัิดงักล่าวดว้ย 

ศิรประภา สุขเกษม(2553 : 3) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การรวบรวม จดบนัทึก
การจ าแนกขอ้มูล การสรุปและการวิเคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนัโดยนกับญัชี ซ่ึง
ในการรวบรวม การบนัทึกและการจ าแนกขอ้มูลนั้นอาจท าได้ดว้ยมือดว้ยเคร่ืองจักรกลในการท า
บญัชีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 จากค านิยามขา้งต้น ความหมายของการบญัชีสรุปไดด้งัน้ี การบญัชี หมายถึง การรวบรวม
วิเคราะห์การจดบนัทึกขอ้มูลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อน-หลงั ในรูป
ของเงินตราและจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการสรุปขอ้มูลในรูปของรายงานทางการเงิน จาก
ความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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            1.การท าบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้าที่ของผู ้ท าบัญชี (Bookkeeper) ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ปฏิบตัิดงัน้ี 
            1.1การรวบรวม (Collecinge) หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลหรือรายการคา้ที่เกิดข้ึนประจ าวนั
ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับเงินเช่น หลกัฐานการซ่ือเช่ือและขายเช่ือ หลกัฐานการรับและ
จ่ายเงิน เป็นตน้ 
            1.2การบนัทึก (Recording) หมายถึง การจดบนัทึกรายการคา้ที่เกิดข้ึนแต่ละครั้ งตามล าดบั
ก่อน-หลงัให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป พร้อมกบับนัทึกขอ้มูลให้อยู่ในรูปของหน่วย
เงินตรา 
            1.3การจ าแนก (Classifying) หมายถึง การน าขอ้มูลที่จดบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปมา
ผ่านบัญชีแยกประเภทโดยจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ตามหมวดบัญชีประเภทต่างๆเช่น หมวด
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ้่ายเป็นตน้ 
 
            1.4การสรุปข้อมูล (Summarizing) น าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกในบัญชีแยกประเภท
ดังกล่าวมาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน (Accounting Redort) ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของธุรกิจตลอดจนการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง 
            2.การให้ขอ้มูลทางการเงิน แก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายเช่น ฝ่ายบริหาร ผูใ้ห้กู้  เจ้าหน้ี 
ตวัแทนรัฐบาล นกัลงทุน เป็นตน้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การจดท า
งบประมาณ การปรับปรุงระบบบญัชี และการให้สินเช่ือ เป็นตน้ 

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน หมายถึง เป็นรายการทางการเงินที่น าเสนอขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินผล

การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง 
หรือระหว่างงวดบญัชีก็ไดง้บการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อกิจการไดป้ฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเหมาะสม  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเมื่อจ าเป็น งบการเงิน
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบในการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ และสามารถแสดงผลถึงการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงได้รับความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินต้อง
จดัท าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง และตอ้งน าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายได ้ค่าใชจ้่าย และกระแสเงินสด ประกอบดว้ย 

 2.1.2.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึง เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ปกติแลว้มกัเป็นวนัส้ินงวดบญัชีของธุรกิจนั้น ฐานะทางการเงินในทีน้ีแสดงไว้
ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของกิจการ ถ้าวิเคราะห์ลึกลงไป เราอาจกล่าวได้ว่า            
งบแสดงฐานะการเงิน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นทรัพยากรที่บริษทัได้จัดหามา
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ระหว่างด าเนินกิจการ (ซ่ึงหมายถึงสินทรัพย์ ต่างๆ) อีกส่วนหน่ึงแสดงถึงแหล่งของเงินทุนที่ใช้
จดัหาทรัพยากรนั้น (หมายถึงการกูย้ืมหรือหน้ีสินและส่วนที"ลงทุนเองหรือจากก าไร) 

โดยหลกัการแลว้ ทรัพยากรหรือสินทรัพยท์ี่บริษทัไดม้าจะต้องมีที่มาที่ไปว่าไดม้าโดยเอา
เงินมาจากไหน หรือถา้ ขายสินทรัพยไ์ป เงินเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหน เมื่อเป็นเช่นน้ีผลรวมของ
สินทรัพยจ์ะตอ้งเท่ากบัผลรวมของหน้ีสินและทุนเสมอการเท่ากนัน้ี ภาษาทางบญัชีเรียกว่าเป็นการ
ไดดุ้ลพอดี งบการเงินน้ีจึงถูกเรียกว่า “งบดุล” 

 
 

 
 
 
โครงสร้างของงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยทัว่ไปจะแยกแสดงรายการต่างๆดงัน้ี 

1. สินทรัพย์   
            สินทรัพย ์ (Assets) หมายถึง ส่ิงที่มีตวัตน หรือไม่มีตวัตนอนัมีมูลค่า ซ่ึงบุคคลหรือกิจการ
เป็นเจ้าของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จาก กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ สั งหาริมทรัพย์ 
สิทธิเรียกร้องมูลค่าที่ไดม้า รายจ่ายที่เกิดสิทธิ และรายจ่ายของงวดบญัชีถดัไป 
                  1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่อง สามารถจะ
เปล่ียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นตน้ หรือสินทรัพยอ่ื์นที่เปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 
โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 

เงินสด (Cash) รายการน้ีอาจเขียนเต็มๆ ได้ว่า เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร ซ่ึง
หมายถึง เงินสดที"มี อยู่ในกิจการในขณะนั้น ประกอบไปดว้ย เงินเหรียญ ธนบตัร และรวมไปถึง
เงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ  ซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดทันทีที่ต้องการ เช่น บัญชีเงินฝาก
กระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เป็นตน้ 

ลูกหน้ีการคา้ (Accounts Receivable) เมื่อบริษทัขายสินคา้แบบเงินเช่ือให้กับลูกคา้ บริษทั
จะยงัไม่ได้รับ ช าระค่าสินคา้ในทนัที ต้องบนัทึกบญัชีว่าลูกคา้ยงัคา้งช าระเงินเอาไว ้ซ่ึงถือว่าเป็น
สินทรัพยข์องกิจการ เพราะเป็นสิทธิของบริษทัที"จะเรียกร้องเอาเงินตามมูลค่าสินคา้นั้นจากลูกคา้ 
โดยปกติบริษทัมกัจะมีการ ก าหนดเวลาในการให้ลูกคา้ช าระหน้ี เช่น ภายใน 30 วนัหลงัจากซ้ือ
สินคา้ ซ่ึงเรียกว่า ระยะเวลาในการให้ สินเช่ือ (Credit Term) ถา้เลยก าหนดเวลาน้ี จะถือว่าลูกค้า
ช าระเงินล่าชา้ ยิ่งลูกคา้ช าระเงินชา้เลยเวลาที่ ก าหนดไปนานเท่าใด บริษทัก็จะมีค่าเสียโอกาสมาก
ข้ึน เพราะตอ้งลงทุนไปในสินคา้ไวก่้อน นอกจากน้ีการ ช าระหนีEล่าชา้ของลูกหนีEการคา้ อาจท า

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
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ให้บริษทัขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนในการด าเนินงาน ต้องไปก่อหนีE เพิ่มเติมท าให้บริษทัมี
ภาระหนีEสินและความเส่ียงทางการเงินของบริษทัมีระดบัที่สูงข้ึนได ้

ส ารองหน้ีสูญ (Allowance for Uncollectible Accounts) ในบรรดาลูกคา้ทั้งหมดที่ซ้ือสินคา้
ไปแบบเงินเช่ือ ไม่ใช่ทั้ง 100% ที่จะช าระหน้ีทั้งหมด ผูป้ระกอบการอาจพบทั้งลูกคา้ที่ดี ช าระหน้ี
ตรงเวลา และลูกคา้ไม่ดี ช าระล่าชา้บา้ง หรือไม่ช าระเลยบา้ง ซึ"งสามารถแบ่งออกไดห้ลายเกรด ใน
วิธีปฏิบตัิทางบญัชีอนุญาตให้ตั้งส ารองเอาไวล่้วงหน้าว่าจะมีลูกค้าจ านวนหน่ึงที่เป็นหน้ีเสียไม่
ช าระหน้ีจนมีโอกาสสูญไปได้ เช่น 3% ของยอด ลูกหนีEการคา้ ค าถามเกิดข้ึนว่าเราควรก าหนด
เปอร์เซ็นต์ที่จะตั้งส ารองหน้ีสูญเท่าใด วิธีการอาจดูจากข้อมูล ในอดีต หรือปัจจุบันของลูกหน้ี
การคา้ โดยแยกอายุลูกหน้ีการคา้ออกมา เช่น 

 
 

ระยะเวลา ยอดเงิน (บาท) 

1 – 30 วนั 325,000 

31 – 60 วนั 25,000 

61 – 90 วนั 20,000 

91 – 120 วนั 5,000 

121 – 180 วนั 7,500 

มากกว่า 180 วนั 17,500 

 
สินคา้คงเหลือ (Inventory) เป็นสินคา้ที่ซ้ือมาเพื่อขายให้กับลูกคา้และคงเหลืออยู่ ณ วนัที่

ปิดบัญชีงบดุลน้ี ไม่ได้หมายถึงสินค้าที่ซ้ือมาตลอดทั้งปี เช่น ยอดสินค้าคงเหลือ 150,000 บาท 
หมายถึงในวนัที" 31 ธันวาคม 2544 (ตามตวัอย่างน้ี) มีสต็อกสินคา้ที"ตรวจนับแลว้มีมูลค่าเท่ากบั 
150,000 บาท ยอดที"ตรวจ นบัน้ีควรจะมียอดเท่ากบัยอดตามบญัชีสินคา้คงเหลือซ้ึงค านวณไดจ้าก 

สินคา้คงเหลือตน้งวด 
                                                     ซ้ือสินคา้ระหว่างงวด      + 
                                                      สินคา้ที่มีไวเ้พื่อขาย         - 
                                                         สินคา้ที่ขายได ้
                                                   สินคา้คงเหลือปลายงวด 
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                  1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)  หมายถึง สินทรัพยท์ี่ไม่สามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดโ้ดยเร็วซ่ึงมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวและการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
             2.  หน้ีสิน  

      หน้ีสิน  (Liability)  หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการที่ต้องจ่ายช าระคืนแก่
บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนั
นั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เจ้าหน้ีการคา้ เงินกู้ 
เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีจ านอง เป็นตน้ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1  หน้ีสินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพนัที่กิจการตอ้งช าระ
คืนภายในระยะเวลา  ไม่เกิน 1 ปี เช่น เจา้หน้ีการคา้เงินเบิก เกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากธนาคาร
ระยะส้ัน ตัว๋เงินจ่าย   เป็นตน้ 

2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลา
การช าระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการด าเนิน งานตามปกติของกิจการ เช่น  เงินกู้
ระยะยาว  หุ้นกู ้ พนัธบตัรเงินกู ้ เป็นตน้ 

 
3. ส่วนของเจ้าของ   

                 ส่วนของเจา้ของ (Owner’s equity)  หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ
หลงัจากหักหน้ีสิน  ทั้งสินออกแลว้ กรรมสิทธ์ิที่เจ้าของกิจการมีในสินทรัพย ์ เรียกว่า สินทรัพย์
สุทธิ (สินทรัพย ์– หน้ีสิน) 
   
2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน 

  งบก าไรขาดทุน หมายถึงงบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่
ก าหนดแต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี  เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายไดแ้ละค่าใช่จ่ายในรอบ
ระยะเวลานั้นเท่าใด และเมื่อน ารายไดม้าหักค่าใชจ้่ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income หรือ Net  
Profit) หรือขาดทุนสิทธิ (Nel Loss) เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
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งบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 
   งบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย จากนั้นจึงค่อยน ารายได้
ทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดัสุดทา้ย  ขอ้ดี
ของวิธีน้ีคือง่าย  แต่บางทีเราอาจต้องการดูความสามารถในการท าก าไรอย่างอ่ืนของกิจการ 
นอกเหนือจากก าไรสุทธิเพียงอย่างเดียว 
 
ตวัอย่างในงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียว 
 

บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 
รายได ้
รายไดจ้ากการขาย                             XX 
รายไดอ่ื้น                                   XX                                                                                                                         
ตน้ทุนขาย                        XX 
ค่าใชจ้่าย                          XX                                                                                                                 
ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร                      XX                                                                                          
ดอกเบี้ยจ่าย                                 XX                                                                                                                    
ภาษีเงินได ้                            XX                                                                                                                    
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ                      XX                                                                                        
 

งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
 งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหักดว้ยค่าใชจ้่ายเป็นชั้นๆ ซ่ึงจะ
ให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า เน่ืองจากแยกผลจากการด าเนินงานปกติและไม่ปกติของกิจการ
ท าให้ประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการไดด้ีกว่า 
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ตวัอย่างในงบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้น 
                                                                บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

รายได ้
รายไดจ้าการขาย                                                                                                    XX 
รายไดอ่ื้น                                                                                                              XX 
รวมรายได ้                                                                                                           XX 
ค่าใชจ้่าย 
 หัก ตน้ทุนขาย                                                                                                XX 
ก าไรขั้นตน้                                                                                                                 XX 
 หัก ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร                                                              XX 
ก าไรจาการด าเนินงาน 
 หัก รายไดอ่ื้น                      XX 
 หัก ค่าใชจ้่าย                                   XX 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้                     XX 
 หัก ภาษีเงินได ้                     XX  
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ                     XX 
 

2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่เป็นกิจการของห้างหุ้นส่วน ส่วนของเจ้าของเรียกว่า ส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน ซ่ึง

แสดงส่วนทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนของแต่ละคนและก าไรขาดทุนส่วนที่ยงัไม่จัดสรร  ส าหรับส่วน
ทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนั้น ประกอบดว้ยเงินทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคนที่จะจดทะเบียน 
และน ามาลงทุน ถา้มีการเพิ่มทุนก็น ามารวมไวเ้ช่นกนัในการด าเนินงานของผูเ้ป็นหุ้นส่วนจะได้รับ
ค่าตอบแทน  ซ่ึงหารกผูเ้ป็นหุ้นส่วนยงัไม่มาเบิกเงินไปห้างหุ้นส่วนจ าน ารายการเหล่นน้ีบนัทึกไว้
ในบญัชีทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคน 

ทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคน (Pariners  capital) หมายถึงเงินลงทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนไม่
ว่าจะลงทุนดว้ยเงินสด  หรือสินทรัพยอ่ื์น 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงัไม่ได ้หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือเมื่อส้ินระยะเวลา
รายงานและยงัไม่ได้แบ่งให้แก่ผู ้เป็นหุ้นส่วน ในกรณีที่มียอดดุลสุท ธิเป็นผลขาดทุนให้แสดง
จ านวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บการแสดงส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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การแสดงส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ทุนเรือนหุ้น                                XX 
 ทุนจดทะเบียน                          XX 
 ทุนที่ช าระแลว้                            XX 
 ก าไร  (ขาดทุน)  สะสม 
 จดัสรรแลว้ 
 ทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย                                                  XX 
 อ่ืนๆ                          XX      
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                      XX        
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น                    XX 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น                                                                                    XX 
 

2.1.2.4  งบกระแสเงินสด 
  งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่แสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสด  
วิธีทางตรง วิธีน้ีจะค านวณเงินสดรับ-จ่ายที่เก่ียวขอ้งกบักาด าเนินงานโดยตรง กล่าวคือดา้น

เงินสดรับจะเป็นเงินสดรับจากการขายสินคา้หรือเงินสดรับอ่ืนที่เกิดจากการด าเนินงานปกติ ส่วน
ดา้นเงินสดจ่ายจะเป็นเงินสดจ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน  
             วิธีทางอ้อม วิธีน้ีจะเร่ิมจะเร่ิมจากก าไรหรือขาดทุนสุทธิ และปรับปรุงดว้ยรายการที่ไม่ใช่
เงินสด จากนั้นจะปรับปรุงดว้ยรายการที่ไม่ใช่กิจกรรมด าเนินงานแต่ถูกค านวณดว้ยก าไรสุทธิตาม
หลกับญัชี และปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เก่ียวขอ้ง 
ตัวอย่าง  งบกระแสเงินสดโดยทัว่ไป 

 
บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
วนัที่31 ธนัวาคม 25X1 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน                                XX 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                             XX 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน                                 XX     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ                                            XX 
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 บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี                                XX 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี                 XX 
จุดประสงค์ของงบการเงิน 
        1. เพื่อให้ผูใ้ช้งานงบการเงินทราบถึง คุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร ว่ามีประสิทธิภาพ
มากนอ้ยเพียงใด 
        2. เพื่อให้ผูใ้ชง้านงบการเงินทราบถึง ผลการด าเนินงานของกิจการ และ ฐานะทางการเงินของ
กิจการว่าอยู่ในเกณฑท์ี่ดีหรือไม่ 
        3. เพื่อให้ผูใ้ชง้านงบการเงิน ศึกษาขอ้มูลผลกระทบต่างๆ จากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อประยุกต์
ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบนัโดยจุดประสงค์ต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่างๆของผูใ้ช้งาน ในกลุ่ม นัก
ลงทุน เจา้หน้ี หรือแมแ้ต่ตวัผูบ้ริหารเอง เพื่อปรับปรุงกลยุทธการลงทุนต่างๆ ให้เขา้กบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 
 
          2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ประกอบดว้ย ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ รายละเอียดการวิเคราะห์ของงบการเงินที่แสดงในงบดุล 
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ โดยแสดงในรูปของ
งบย่อย หรืองบประกอบต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลที่มาตรฐานการบญัชีก าหนดให้เปิดเผย 
และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนที่จะท าให้งบการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามที่ควร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บหารเงินในการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
ขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
   1.  ขอ้ความระบุงบการเงินจดัซ้ือตอ้งตาม TFRS For NP AES 
   2.  สรุปนโยบายการบญัชีที่เลือกใช ้
   3.  ขอ้มูลที่  TFRS Fo  NP AES ก าหนดให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
   4.  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนไดเ้สียสาธารณ (TFRSS) ไดแ้ก่ 
  1.)   ขอ้ความระบุงบการเงินจดัซ้ือตอ้งตาม TFRSS 
  2.)  สรุปนโยบายการบญัชีที่กิจการใช้ 
  3.)  ขอ้มูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบการเงิน 
  4.)  ขอ้มูลอ่ืนๆ 
 1.)   ผลงานของนักบัญชีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ คือ “งบการเงิน”ซ่ึงเป็นผลจากการ
ประมวลธุรกรรมทางธุรกิจในช่วงเวลาหน่ึงเขา้ดว้ยกนัตามตามลกัษณะของรายการนั้น ๆ โดยแสดง



24 
 

 

เป็นรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการรายงานทางการเงินและจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่ม
ในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 
2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 2.1.3.1  การวิเคราะงบการเงิน หมายถึง การคน้หาขอ้เท็จจริงจากงบการเงิน โดยการคน้หา
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แนวนอน และการวิเคราะห์อตัราส่วน
เป็นตน้ 
การวิเคราะห์งบการเงินสามาถาวิเคราะห์ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. การน างบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน 
หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบก าไรขาดทุน) มาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์โครงสร้าง 
ซ่ึงจะท าให้สร้างรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดและท าให้
สามารถเปรียบเทียบกบักิจการอื่นได ้การน างบแสดงฐานะการเงิน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมา
วิเคราะห์ตามแนวนอนหรือการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าให้ทราบแต่ละรายการในงบ
การเงินนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จะท าให้ทราบว่าในระหว่างปีกิจการ
ไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในทางไหนบา้ง 
 2. การน างบการเงินมากกว่าหน่ึงงบมาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น การน ารายการในการแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสามารถใน
การด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรในแต่ระละปี เป็นตน้ 
 2.1.3.2   การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง หมายถึง การวิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน 
โดยมีการก าหนดให้ยอดรวมของหมวดใดหมวดหน่ึงในงบการเงินเป็นร้อยละ  100 และเทียบว่า
ยอดรายการอื่น ๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวมในหมวดเดียวกนัเพื่อให้ตวัเลขแสดงความหมายที่
ชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบกนัได้ 
 งบก าไรขาดทุนก าหนดให้ยอดรายได้รวมเป็นร้อยละ 100 เมื่อต้องการค านวณว่ายอด
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใด 
 งบแสดงฐานะการเงินก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วมป็นร้อยละ 100 เมื่อต้องการค านวณว่า
ยอดสินทรัพยแ์ต่ละรายกราเป็นร้อยละเท่าใด 
 ยอดหน้ีสินและส่วนของเจ้าของผูถื้อหุ้นรวมเป็นร้อยละ 100 เมื่อต้องการค านวณว่ายอด
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใด 
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 การค านวณแนวตงัในงบการก าไรขาดทุนก าหนดให้ยอดรายได้รวมเป็นร้อยละ  100 และ
ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนมาค านวณว่ายอดรายการนั้นเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรายได้
รวม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
  %  =  ยอดรวมแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน X 100 ยอดรายไดร้วม 
 การค านวณแนวตั้งในงบแสดงฐานะการเงินก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วม หรือยอดหน้ีสิน
และส่วนของจ้าของรวมเป็นร้อยละ100 และน ายอดแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินมา
ค านวณว่ารายการนั้น ๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
  %  =  ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย ์X 100 ยอดสินทรัพยร์วมและ 
  %  =  ยอดแต่ละรายการในหมวดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น X 100 ยอดหน้ีสิน
และส่วนของเจา้ของผูถื้อหุ้นรวม 

2.1.3.3   การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม หมายถึง การวิเคราะห์ตวัเลข
ในงบการเงิน  โดยมีการเปรียบเทียบกบัปีอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งก าหนดให้ตวัเลขปีใดปีหน่ึงเป็นร้อยละ 100 
และเทียบว่าปีอ่ืนๆ จะเป็นร้อยละเท่าใดในการก าหนดปีใดปีหน่ึงให้เป็นร้อยละ 100สามารถท าได ้2 
วิธี คือ การเปรียบเทียบกับปีก่อนและการเปรียบเทียบกับปีฐาน  ในกรณีมีตวัเลข 2 วิธีจะค านวณ
เหมือนกนั 
วิธีการวิเคราะห์งบการเงินแนวนอน 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัปีก่อนเป็นการวิเคราะห์โดยเทียบปีก่อนให้ป็นร้อยละ 100 แลว้หา
ว่ายอดปีปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนอย่างไร โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
  % การเปล่ียนแปลง = ยอดปีปัจจุบนั-ยอดปีก่อน X 100 ยอดปีก่อน 

2.1.3.4  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  คือ การน ารายการที่มีความสัมพนัธ์กันมา
เปรียบเทียบเพื่อให้มีความหมายมากข้ึนโดยรายการที่น ามาเปรียบเทียบจะเป็นรายการที่งบเดียวกัน
หรือต่างงบกันก็ได้  ส าหรับการเปรียบเทียบรายการในงบเดียวกัน เช่น การน าก าไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับยอดขายหรือการน ายอดหน้ีสินเปรียบเทียบกับสินทรัพย ์  ส่วนการเปรียบเทียบ
รายการต่างงบกัน เช่น การน ายอดขายมาเปรียบเทียบกบัสินทรัพย ์ เป็นตน้ เมื่อน ารายการต่างๆ มา
เปรียบเทียบกนัแลว้ผลลพัธ์ที่ไดจ้ะให้ความหมายที่มีประโยชน์กว่าการวิเคราะห์แต่ละรายการแยก
จากกันและในการวิเคราะห์อตัราส่วนควรมีการเปรียบเทียบกับอตัราส่วนในอดีต อตัราส่วนของ
คู่แข่งหรือของอุตสาหกรรมซ่ึงจะท าให้มีเกณฑใ์นการวิเคราะห์ไดช้ดัเจนข้ึน อตัราส่วนที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์งบการเงินแบ่งได ้4 หมวดใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ 

 1.   อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 2.   อตัราส่วนสภาพหน้ีสิน 
 3.   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 
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 4.   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์
1.   อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 1.1   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ อตัราส่วนระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสิน

หมุนเวียน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการในการที่จะช าระหน้ีระยะส้ันหากอตัราส่วนน้ีมีค่า
น้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนท าให้อาจมีปัญหา
ในการช าระหน้ีระยะส้ันได้หากอตัราส่วนน้ีมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนมาก
พอที่จะช าระหน้ีระยะส้ัน แต่หากมีค่าสูงกว่า 1 มากๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย์
ของกิจการไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามสินทรัพยห์มุนเวียนบางประเภท เช่น สินคา้คงเหลือ อาจมีมูลค่า
ลดลงหากตอ้งรีบขายเพื่อน าไปช าระหน้ีท าให้บางทีเรอาจใชอ้ตัราส่วนที่ไม่น าสินคา้คงเหลือมาคิด
ดว้ยหรือเรียกว่า อตัราทุนหมุนเวียนเร็ว 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน =  สินทรัพยห์มุนเวียน – หน้ีสินหมุนเวียน 
 1.2   อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ อตัราส่วนที่ปรับปรุงมาจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

ซ่ึงในการค านวณจะไม่น าสินคา้คงเหลือมาคิดวมกับินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆ เช่น เงินสด ลูกหน้ี
การคา้ และ สินทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเน่ืองจากสินคา้คงเหลือสามารถแปลงเป็นเงินสด
ได้ช้ากว่าและอาจมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าทางบญัชีท าให้อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว บอกถึงสภาพ
คล่องของกิจการไดด้ีกว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงคลัง – ค่าใช้จ่าย
ล่วงหนา้สินทรัพยห์มุนเวียน 

 1.3   อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ จ านวนครั้ งที่กิจการสามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือได้ 
ค านวณโดยยอดขายเช่ือสุทธิหารดว้ยลูกหน้ีการคา้เฉล่ียโดยที่ลูกหน้ีการคา้เฉล่ียคือลูกหน้ีการคา้ต้น
งวดบวกลูกหน้ีการคา้ปลายงวดหารดว้ย 2 หากอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงหมายความว่ากิจการ
สามารถเก็บเงินสดจากการขายเช่ือได้เร็วแต่หากอตัราน้ีสูงเกินไปอาจหมายถึงกิจการเขม้งวดใน
การให้เครดิตกับลูกคา้มากเกินไปท าให้เสียเปรียบในการแข่งขัน  ดังนั้นการน าอัตราส่วนน้ีไป
เปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนจึงควรดูนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกหน้ีของกิจการดว้ย 

  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี = ยอดขายเช่ือลูกหน้ีสุทธิ (ถวัเฉล่ีย) 
 1.4   ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีถวัเฉล่ีย คือ การค านวณให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บ

หน้ีว่าส้ันหรือยาวเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลุกหน้ี ปสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ีและนโยบายใน
การให้สินเช่ือทางธุรกิจ ผลการค านวณต ่าจะแสดงถึงคุณภาพของลุกหน้ีที่สามารถช าระได้เร็ว
ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีถวัเฉล่ีย = 360 อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 1.5   อตัราหมุนเวียนของสินคา้ คือจ านวนครั้ งที่กิจการสามารถขายสินคา้คงเหลือออกไป
ได้ ค านวณดดยใช้ต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉล่ีย โดยที่สินค้าคงเหลือเฉล่ียคือสินค้า
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คงเหลือตน้งวดบวกสินคา้คงเหลือปลายงวดหารดว้ย 2  หากอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือสูง
หมายความว่ากิจการสามารถขายสินคา้ไดเ้ร็ว  แต่หากอตัราน้ีสูงเน่ืองจากสินคา้คงเหลือน้อยเกินไป
จนท าให้สินคา้ไม่พอขายและตอ้งสูญเสียลูกคา้ไปในที่สุด ดงันั้นจึงตอ้งมีการบริหารสินคา้คงเหลือ
ไม่ให้มากหรือนอ้ยเกินไป 

  อตัราหมุนเวียนของสินคา้ = ตน้ทุนขายสินคา้คงเหลือ (ถวัเฉล่ีย) 
 1.6   ระยะเวลาในการหมุนเวียนของสินคา้ คือ 1 ครั้ งว่าจะใช้เวลาก่ีวนัระยะเวลาในการ

หมุนเวียนของสินคา้ =  360 อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ 
 
2.  อัตราส่วนสภาพหน้ีสิน 
 2.1   อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ แสดงสัดส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัเมื่อเทียบ

กับทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมด  แสดงถึงว่าบริษทัใช้เงินทุนจากภายนอกหรือกู้ยืมเท่าไรและยงั
แสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ี  ถา้สัดส่วนสูงแสดงว่าบริษทัมีภาระหน้ีสินสูง การบริหารก็
มีความเส่ียงสูงด้วยโดยเฉพาะถา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะส้ันและกิจการมีเงินสดหมุนเวียนจาก
การขายต ่าแต่หากบริษทัมีก าไรที่ดีก็แสดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพยสู์งไดด้ว้ย 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม = หน้ีสินรวมสินทรัพยร์วม 
 2.2   อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย คือ แสดงสัดส่วนหน้ีสินรวมของ

บริษทัเมื่อเทียบกับทรัพย์สินของบริษัททังหมดแสดงถึงบริษทัใช้เงินทุนจากภายนอกหรือกู้ยืม
เท่าไรและยงัแสดงความสามารถในการช าระหน้ีสินถา้สัดส่วนสูงแสดงว่าบริษทัมีภาระหน้ีสินสูง
การบริหารก็มีความเส่ียงสูงด้วยเฉพาะถ้าหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะส้ันและกิจการมีเงินสด
หมุนเวียนจากการขายต ่าแต่หากบริษทัมีก าไรที่ดีก็แสดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพยสู์งได้
ดว้ย 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีดอกเบี้ย
จ่าย 

 2.3   อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจ้าของ คือ อตัราส่วนที่น าหน้ีสินรวมหารด้วย
ส่วนของเจา้ของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนน้ีจะแสดงโครงสร้างเง่ือนทุนของกิจการว่าสินทรัพยข์องกิจการ 

อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ = หน้ีสินระยะยาวส่วนของเจา้ของ 
 2.4   อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อเงินลงทุนระยะยาวแสดงถึงสัดส่วนระหว่างหน้ีสินระยะ

ยาวกบัเงินทุนระยะยาวทั้งหมดของธุรกิจ
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อตัราส่วนหน้ีสินระยะยามต่อเงินทุนระยะยาว = หน้ีสินระยะยาวเงินลงทุนระยะยาว 
3.   อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 
 3.1.   อตัราผลตอบแทนขั้นตน้แสดงถึงความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นเปรียบเทียบกับ

ยอดขาย 
  อตัราผลตอบแทนขั้นตน้ = ก าไรขั้นตน้ ยอดขายสุทธิ 
 3.2.   อตัราผลตอบแทนสุทธิแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรสุทธิเปรียบเทียบกับ

ยอดขาย 
  อตัราผลตอบแทนสุทธิ = ก าไรสุทธิ ยอดขายสุทธิ 
  
 3.3   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมแสดงให้เห็นถึงการลงทุนในสินทรัพย  ์
  อตัราผลตอบแทนสุทธิ = ก าไรสุทธิ สินทรัพยร์วม 
 
4.   อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
 4.1   อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ป็นอตัราส่วนทางการเงินที่วดัประสิทธิภาพการใช้

สินทรัพยข์องบริษทัเพื่อผลิตยอดขายหรือรายไดจ้ากการขายเขา้สู่บริษทั 
  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์= ขายสุทธิ สินทรัพยร์วม 
 4.2   อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยเ์ป็นการค านวณหาอตัราส่วนเพื่อ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานว้าหน่ึงรอบระยะเวลาการบญัชีของกิจการมีผลการด าเนินที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร การค านวณอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 

  อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร =  ขายสุทธิ สินทรัพยถ์าวร 
 
             2.1.4 ความหมายของธุรกิจ 

1. ธุรกิจประกันชีวิต คือ การชดเชยรายไดท้ี่ตอ้งสูญเสียไปอนัเน่ืองมาจากความตาย ทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงหรือชราภาพ โดยบริษทัประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไวใ้ห้แก่ผู้เอา
ประกันภยั หรือผูร้ับประโยชน์ ตามที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 861 ประกอบกับมาตรา 889 อธิบายความหมายของการประกันชีวิตไวว้่า 
หมายถึง “สัญญาซ่ึงผูร้ับประกนัชีวิตตกลงจะใชเ้งินจ านวนหน่ึงให้เมื่อมีเหตุในอนาคตดงัระบุไวใ้น
สัญญา กล่าวคือ เมื่อผูเ้อาประกันชีวิตหรือผูถู้กเอาประกันชีวิตมรณะลงภายในเวลาตามที่ตกลงกัน
ไว ้หรือเมื่อผูน้ั้นยงัทรงชีพอยู่จนถึงเวลาตามที่ไดต้กลงกันไว ้และในการน้ีผูเ้อาประกันชีวิตตกลง
จะส่งเงินซ่ึงเรียกว่าเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผูร้ับประกนัชีวิต” 
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การประกันชีวิต  (Life Insurance) 
หมายถึง การที่บุคคลผู ้หน่ึงเรียกว่า  “ผู ้เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจ านวนหน่ึงเรียกว่า “เบี้ ย
ประกันภยั” ตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ให้กับบริษทัประกันชีวิต เพื่อซ้ือความคุม้ครอง
การเสียชีวิต ครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวยัวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายใน
เวลาที่ก าหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบก าหนดตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม ์บริษทัประกนัจะจ่ายเงิน
จ านวนหน่ึงเรียกว่า “จ านวนเงินเอาประกันภยั” ให้แก่ “ผูร้ับผลประโยชน์” หรือผูเ้อาประกันภยั
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีเง่ือนไขความคุม้ครองจะมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัการเลือกซ้ือตามความเหมาะสม
ของผูเ้อาประกนัภยัเป็นหลกั 

ผูเ้อาประกันภยั คือ บุคคลที่ตกลงท าสัญญาประกันภัยกับบริษทัประกันชีวิต โดยอาศัย
สาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกนัชีวิต 

ผู ้รับผลประโยชน์ คือ บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าจะเป็นผู ้ได้รับเงิน
ประกนัชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสัญญา ผูร้ับผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยั
ก็ได ้

การท าประกันชีวิตจึงเป็นการสร้างความมัน่คงให้แก่ผูเ้อาประกันภยัและครอบครัว หาก
เกิดการเสียชีวิตเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ ผูเ้อาประกันภยัจะได้รับเงินตามที่ก าหนดไวใ้นเงื่อนไข
ของสัญญาประกันชีวิต เช่น หากมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิตในระหว่างสัญญา 
หรือทั้ง 2 กรณีรวมกัน จะได้รับเงินตามเง่ือนไขของสัญญา ข้ึนอยู่กับแบบการประกันชีวิตที่ไดท้ า
ประกนัชีวิตไว ้

2. การประกันภัย คือ การบริหารความเส่ียงภยัวิธีหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อา
ประกันภยัไปสู่บริษทัประกันภยั เมื่อเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกันภยัจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู ้เอาประกันภัย โดยที่ผู ้เอา
ประกนัภยัจะตอ้งเสียเบี้ยประกนัภยัให้แก่บริษทัประกนัภยัตามที่ไดต้กลงกนัไว ้

การประกัน (Insurance) คือการบริหารจัดการความเส่ียงรูปแบบหน่ึง โดยมีองค์ประกอบ
สามส่วน 

ผูร้ับประกนั (Insurer) 
ผูเ้อาประกนั (Insured) หรือผูถื้อกรมธรรม ์(Policy Holder) 
ผูร้ับผลประโยชน์ (Beneficiary) 
การประกันจักต้องผ่านกระบวนการพิจารณารับประกัน (Underwriting) เพื่อผูร้ับประกนั

จักประเมินความเส่ียงล่วงหน้าของ บุคคล , กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สิน นั้ นๆ พร้อมก าหนด 
รายละเอียดความคุม้ครอง และค่าเบี้ยประกัน ผูร้ับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความเส่ียงมา
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ส่วนหน่ึง หรือ ปฏิเสธ หากความเส่ียงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ ผูร้ับประกันอาจรับประกันโดยเพิ่ม
อตัราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

การท าประกนั เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหนา้ที่ ที่
ตอ้งรับผิดชอบต่อกนั ผูร้ับประกนัจกัตอ้งคุม้ครองผูเ้อาประกนัตามรายละเอียดในสัญญาเมื่อมีความ
สูญเสีย เสียหายเกิดข้ึน โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุม้ครอง ผูเ้อาประกันก็มีหน้าที่ช าระเบี้ย
ประกนัตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุม้ครองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

การท าประกันจุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเส่ียง จากบุคคล , กลุ่มบุคคล หรือ 
ทรัพยสิ์นนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดข้ึน โดยยึดหลกั
สุจริตเป็นส าคญั และการท าประกนัมิใช่สัญญาเพื่อคา้ก าไร 

3. ประกันชีวิต เป็นสินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียว  ที่ให้ความคุม้ครองชีวิต สร้างวินัย
การออม เป็นสินทรัพยใ์ห้กับครอบครัวทันทีในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ประกันชีวิตใช้บริหาร
ความเส่ียง ความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเล่ียงได ้4 เหตุการณ์น้ี คือ การเกิด,การเจ็บป่วยหรือ
อุบตัิเหตุ,อายุยืน,อายุส้ัน 

          ประกนัชีวิต หรือ กรมธรรมป์ระกนัชีวิต ในนยัของกฎหมาย จะหมายถึงสัญญาต่าง
ตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า "ผูเ้อาประกัน" มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกนัให้กับคู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่า "บริษทัประกนัชีวิต" และเมื่อผูเ้อาประกนัเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญาของ
กรมธรรม์ ทางฝ่าย "บริษทัประกันชีวิต" ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน เรียกว่า "ทุนประกนัชีวิต" 
ให้แก่ผูเ้อาประกนัหรือผูร้ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

          หากพูดง่าย ๆ ก็คือ การประกนัชีวิต เป็นการเฉล่ียความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการตาย 
การสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา ที่จะเกิดข้ึนจากคนหน่ึงไปยงัอีก
หลาย ๆ คน โดยมีผูร้ับประกนัภยัท าหนา้ที่กระจายความเส่ียงระหว่างผูเ้อาประกนัทั้งหมด ดว้ยการ
ให้ผูเ้อาประกนัจ่ายเงินจ านวนหน่ึงในรูปของ "เบี้ยประกนั" ให้แก่ผูร้ับประกนัไวเ้ป็นเงินกองกลาง 
เมื่อผูเ้อาประกนัไดร้ับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกนั ผูร้ับประกนัก็จะน าเงินกองกลางนั้น
ไปชดใชต้ามจ านวนที่ไดต้กลงกนั 

บริหารความเส่ียง ความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเหล่ียง 4 เหตุการน้ีได ้ 
1.การเกิด 
   ทุกชีวิตเร่ิมต้นจากการเกิด - เติบโต - วัยเรียน ซ่ึงต้องใช้เงินจ านวนหน่ึง - มาก/น้อย 

แตกต่างกนัไปในแต่ละครอบครัว 
   - วางแผนส าหรับการมีบุตรก่ีคน 
   - จ านวนเงินที่ตอ้งใชส้ าหรับการมีบุตร/ 1 คน 
   - จ านวนเงินส าหรับการศึกษาบุตร ต่อ 1 คน 
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   - ตอ้งการส่งบุตรหลานเรียนถึงระดบัไหน   
2.อุบตัิภยั 
   2.1 การเจ็บป่วย - เป็นเร่ืองใหญ่มากส าหรับคนในโลกยุคปัจจุปัน - อนาคต ความเส่ียงภยั

มีในทุกช่วงวนั เวลา เช่น อาหาร วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ส่ิงแวดลอ้มที่เป็นพิษ ฯลฯ 
   - กรณีเจ็บป่วยเล็กนอ้ย - เจ็บป่วยระยะส้ัน / ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
   - กรณีเจ็บป่วยหนกั - เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
   - กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ายแรง - เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
 2.2 อุบตัิเหตุ - เป็นความเส่ียงภยัที่อาจจะเกิด/หรือไม่เกิดข้ึนกบัใครบางคน 
   - อุบตัิเหตุ/บาดเจ็บเล็กนอ้ย - ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
   - อุบตัิเหตุ/บาดเจ็บหนกั- ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
   - อุบตัิเหตุ/ตอ้งสูญเสียอวยัวะ- ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
   - อุบตัิเหตุ/ ทุพพลภาพถาวร - ค่าใชจ้่ายเท่าไหร 
3.อายุส้ัน 
   การจากไปก่อนวนัอนัควร/ตายเร็ว เป็นสาเหตุสืบเน่ืองมาจากขอ้ 2. 
   -  ค่าใชจ้่ายส าหรับวนัสุดทา้ยของชีวิตเท่าไหร  เงินของใคร  
   - รายได้ที่หายไปเงินคุณ/เงินครอบครัว  ( หมายถึงความเป็นอยู่ / และอนาคตทางการ

ศึกษาบุตร)  
4.อายุยืน 
     อายุยืนเกินไป เงินออมมีไม่เพียงพอ - ชีวิตต่อไจะไปพึ่งใคร 
4. การประกันสุขภาพ คือ การประกันภยัที่บริษทัประกันภยัตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึน จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภยั ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดข้ึนจากการ
เจ็บป่วยจากโรคภยั หรือการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุให้แก่ผู ้เอาประกันภยัการประกันสุขภาพมีก่ี
ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตความคุม้ครองแค่ไหน การประกนัสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การประกนัภยัอุบตัิเหตุ และสุขภาพหมู่และการ 

ประกันภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุม้ครองที่เหมือนกัน 
โดยแบ่งความคุม้ครองหลกัออกไดเ้ป็น 7 หมวด ไดแ้ก่ 

1. ให้ความคุม้ครองเมื่อผูเ้อาประกันภยัต้องเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล เพราะการ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุหรือการป่วยไข ้โดยจะชดเชยค่าใชจ้่ายอนัเกิดจาก                

 
1. ค่าห้องและค่าอาหาร 
2. ค่าบริการทัว่ไป 
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3. ค่าใชจ้่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลงัการเกิดอุบตัิเหตุ 
2. ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการผ่าตดั ค่าปรึกษาแพทยเ์ก่ียวกบัการผ่าตดั 
3. ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการให้แพทยม์าดูแล 
4. ค่าใชจ้่ายส าหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล 
5. ค่าใชจ้่ายในการคลอดบุตร 
6. ค่าใชจ้่ายในการรักษาฟัน 
7. การชดเชยค่าใชจ้่าย 
อนัเกิดข้ึนจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บา้นภายหลงัจาก

การรักษาในโรงพยาบาล ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามค าส่ังของแพทย ์
อตัราเบี้ยประกนัภยัจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัอะไร  อตัราเบี้ยประกนัภยัข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
อายุ อายุของผูเ้อาประกันภยัที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ 

หรือเจ็บป่วย รวมถึงการไดร้ับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกนัไปดว้ย เพราะบุคคลทัว่ไปเมื่อมีอายุ
มากข้ึน ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ ได้มากข้ึน และถา้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแลว้ 
ประสิทธิภาพในการที่ร่างกาย จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะลดลง มีโอกาสที่จะไดร้ับผลกระทบ
รุนแรง และตอ้งใชเ้วลาในการพกัรักษาตวันานกว่าบุคคลที่มีอายุนอ้ยกว่า 

เพศ ปัจจุบนัความเส่ียงภยัของเพศหญิงจะไม่แตกต่างจากเพศมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ยงัมีความแตกต่างกันอยู่โดยปกติเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟ้ืน
ตวัจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทางร่ายกายนานกว่าเพศชาย ผูร้ับประกนัภยัจึงอาจจะรับประกนัภยั 
โดยก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภยัสูงกว่าเพศชาย 

สุขภาพ ไดแ้ก่ ประวตัิเก่ียวกบัสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่ายกายของผูข้อ
เอาประกนัภยั บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เคยมีประวตัิการเจ็บป่วยรุนแรง โอกาส
ที่จะได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือได้รับผลกระทบจนทุพพลภาพเป็นเวลานานใน
อนาคต ก็ย่อมเป็นไปไดน้อ้ยกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอผิดปกติ หรือมีประวตัิการเจ็บป่วย
ร้ายแรงมาก่อน อีกทั้งอาการผิดปกติของร่างกาย หรือจิตใจบางอย่างจะก่อให้เกิดแนวโน้ม หรือ
ความเป็นไปได้สูงในการเกิดอุบตัิเหตุ เช่น โรคลมบ้าหมู ประสาทหลอน หรืออาการตื่นตกใจง่าย 
เป็นตน้ 

อาชีพ อาชีพแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลซ่ึง จะน าไปสู่
ความเส่ียงภยัหรือแนวโนม้ที่จะไดร้ับบาทเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่ต่างกนัออกไป 

การด าเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพ หรือ อุบตัิเหตุของบุคคลที่
แตกต่างกนัไป อาทิเช่น การดื่มแอลกอฮอล ์การเล่นกีฬาที่เส่ียงอนัตราย เป็นตน้ 
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ส าหรับการประกันภยัหมู่จะต้องมีการพิจารณาถึงจ านวนบุคคลที่จะเอาประกันภยั ด้วย
เพราะถา้จ านวนบุคคลมาก การกระจายความเส่ียงจะมีมากกว่า ซ่ึงจะท าให้อตัราเบี้ยประกันภัย
ต ่าลงได ้

การพิจารณารับประกันภยัของบริษทั การพิจารณารับประกนัภยัของบริษทั ย่อมข้ึนอยู่กับ
สุขภาพ / อายุของผูเ้อาประกันภยัเป็นส าคัญ และในการให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกันภัยนั้น 
บริษัทจะไม่คุ้มครอง “โรคที่เป็นมาก่อนการท าประกันภัย” อาทิเช่น หากผู ้เอาประกันภัยเป็น
โรคเบาหวานมาก่อนการท าประกันภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองหากผูเ้อาประกันภยันั้นต้องรักษาตวั
ดว้ยโรคเบาหวาน แต่จะคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัภยันั้นเกิดเป็นโรคหัวใจข้ึนมาภายหลงั 

ดงันั้น หากผูข้อเอาประกนัภยัที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจ าตวัหลายอย่างโอกาส
ที่จะเจ็บป่วยในอนาคต ย่อมมากกว่าผูม้ีสุขภาพแข็งแรง บริษทัอาจจะพิจารณารับประกนัภยัผูข้อเอา
ประกนัภยัรายนั้น ดว้ยเบี้ยประกนัภยัที่สูงกว่าคนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกนัภยัเลยก็ได ้

ในกรณีที่ผูข้อเอาประกนัภยัเจ็บป่วยดว้ยโรคที่รุนแรง เช่น เอดส์ มะเร็ง บริษทัมกัจะไม่รับ
ประกนัภยั 

หลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร การจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
การประกนัสุขภาพ ยึดหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการประกนัภยัประเภทอ่ืน ๆ คือ “จ่ายตาม ความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนจริงแต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินที่เอาประกนัภยัไว”้ 
              ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

การประกันสุขภาพโดยทัว่ไป จะไม่คุม้ครองการเข้าพกัรักษาตวัซ่ึงมิได้เกิดข้ึนจากการ
บาดเจ็บหรือป่วยไข ้เช่น การท าหมนั การท าศลัยกรรม การลดความอว้น การพกัผ่อน รวมทั้งการ
รักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา เช่นกนั 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องศ์กร 

2.2.1  แนวคิดของ SWOT (SWOT Analysis) 
SWOT คือ การวิเคราะห์ส ารวจสภาพคล่องทางการเงิน  โดยการน าเคร่ืองมือการบริหาร

ที่มาใชว้ิเคราะห์สภาพ แวดลอ้ม วิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์ร เพื่อประเมินสถานการณ์ จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป้าหมายหรือก าหนดทิศทางการท างาน ซ่ึงนิยมเรียกกันว่า “กลยุทธ์การ
บริหาร” SWOT เป็นอกัษรย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats ซ่ึง
แต่ละค ามีความหมาย ดงัน้ี  

S หรือ (Strengths) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กร ที่ท าให้เกิดความเขม้แข็งหรือเป็น
จุดแข็งขององคก์รที่จะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น 
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จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของสินคา้ นักธุรกิจออนไลน์
ตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งเหล่าน้ีในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  

W หรือ (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอ หรือ
เป็นจุดอ่อน น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซ่ึงนกั
ธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหาวิธีแกไ้ขปัญหานั้นให้ได ้

 O หรือ (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ให้ซ่ึงเป็น
โอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตวั ขอ้แตกต่างระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาสในการท าธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจยัที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผล
จากสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจออนไลน์ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพื่อใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย  

T หรือ (Threats) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคลอ้งและพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนให้หมดไป 

SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กรหรือโครงการ ซ่ึงช่วย
ผู ้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอกส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วิสัยทศัน์และการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้อุตสาหกรรมพฒันาไปในทางที่เหมาะสม 

2.2.2  แนวคิดของหลัก PDCA  
PDCA  คือ  วงจรที่พฒันามาจากวงจรที่คิดคน้โดยวอลท์เตอร์  ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart 

) ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นที่รู้จักกนัมากข้ึนเมื่อเอด
วาร์ดเดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งข้ึน และช่วยคน้หา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเองจนวงจรน้ีเป็นที่รู้จกักนัในอีกช่ือว่า“วงจร
เด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ด้กบัทุกกิจกรรมจึงท าให้
เป็นที่รู้จกักนัอย่างแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก   PDCA เป็นอกัษรน าของศพัทภ์าษาองักฤษ   4  ค าคือ 

P :  Plan = วางแผน 
D : DO  = ปฏิบตัิตามแผน 
C : Check = ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
A : Action = ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 
1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดา เนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ

ก าหนดหัวขอ้ที่ตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแกปั้ญหาที่เกิดข้ึน
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จากการปฏิบตัิงาน อาจประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
Plan การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงานก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้การเขียนแผน  
ดังกล่าวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของลกัษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้
เรา สามารถคาดการณ์ส่ิงที่เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได ้

2. Do (ปฏิบัติตามแผน)  หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี  
โครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ด าเนินการ 
(เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอรับ 
นกัศึกษาไปยงัทบวงมหาวิทยาลยั) และมีผลของการด าเนินการ (เช่น รายช่ือนกัศึกษาที่รับในแต่ละ ปี )  

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย  
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ 
ประเมินผลของ การดา เนินงานตามแผนที่ไดต้ั้งไวโ้ดยในการประเมินดงักล่าวสามารถ ทา ไดเ้อง 
โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดา เนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมินตนเอง 
โดยไม่จา เป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จา เป็นต้องคิดเคร่ืองมือหรือ
แบบ ประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย  
การนา ผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบตัิงานใดที่ควร ปรับปรุง
หรือ พฒันาส่ิงที่ดีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดา เนินการใหม่ที่เหมาะสม 
ส าหรับ การด าเนินการ 
 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 

2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หมายถึง การน าผลที่ได้
จากการวิเคราะห์รายการคา้แต่ละรายการมาบนัทึกลงในรูปแบบบญัชีสองด้าน  คือ  ดา้นเดบิตและ
ด้านเครดิตดว้ยจ านวนเงินที่เท่ากันสองดา้นหลงัจากวิเคราะห์รายการคา้และจะต้องน าผลของการ
วิเคราะห์ไปบนัทึกบญัชีประเภทสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงแยกเป็นแต่ละประเภท  
เรียกว่าบญัชีแยกประเภททัว่ไป ลกัษณะของการบญัชีแยกประเภททัว่ไปจะแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  
ซ่ึงเป็นแนวทางที่ยอมรับและนิยมใช้บนัทึกทัว่ไปเพราะสามารถตรวจสอบและหาขอ้ผิดพลาดได้
เพราะเมื่อมีรายการคา้เกิดข้ึนจะตอ้งบนัทึกรายการทั้งสองดา้นเสมอไปให้ยึดสมการบญัชีเป็นหลกั
ซ่ึงจะเห็นไดว้่า  สินทรัพยจ์ะอยู่ดา้นซ้ายมือ  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของจะอยู่ดา้นขวามือ 

2.3.2 มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 1 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเสนองบการเงิน 
ประกอบดว้ยย่อหนา้ที่ 1 ถึง 140 ทุกย่อหนา้มีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีต้อง
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อ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ใน
กรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชี ระหว่างประเทศฉบบั ที่7 เร่ือง งบกระแสเงินสด
ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในในการ
ประเมินความสาของกิจการสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
และความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของ  ผูใ้ช้งบการเงิน 
จะตอ้งมีการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด
จังหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดวตัถุประสงค์ของของมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัน้ีคือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของ กิจการผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างงวดเป็นเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินกิจการต้องจัดท างบกระแสเงินสดให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและต้องแสดงงบแสดงกระแสเงินสดเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินของกิจการที่ น าเสนอในแต่ละงวดผู ้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่า
กิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดอย่างไร โดยไม่ข้ึนอยู่กับลกัษณะของ
กิจกรรมของกิจการและไม่ข้ึนอยู่กับว่าเงินสดจะถือ เป็นสินคา้ของกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณี
ของสถาบนัการเงิน กิจการย่อมตอ้งการเงินสดดว้ยเหตุผลที่ เหมือนกนัอย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลกั
ที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการอาจแตกต่างกันไปนั่นคือกิจการต้องการ เงินสดเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงาน เพื่อช าระภาระผูกพนัและเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนดงันั้นมาตรฐาน การบญัชีฉบบั
น้ีก าหนดให้ทุกกิจการต้อน าเสนองบกระแสเงินสดเมื่อใช้ประกอบกบัส่วนที่เหลือของ งบการเงิน 
จะให้ขอ้มูลที่ท า ให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ  
โครงสร้างทางการเงินของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และ 
ความสามารถของกิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับ
ให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาสขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดให้ประโยชน์ใน
การประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท า
ให้ผูใ้ช้งบการเงิน สามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดในอนาคตของ กิจการที่ต่างกันรวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนั 
ได้ผลการด าเนินงานที่น าเสนอโดย  กิจการที่แตกต่างกันรวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการ
เปรียบเทียบกันได้ของผลการด าเนินงานที่น าเสนอ โดยกิจการที่แตกต่างกันได้เน่ืองจากได้ตดั
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ผลกระทบที่เกิดจากการใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกัน  ส าหรับรายการและเหตุการณ์ที่
เหมือนกันออกไปแลว้ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใช้เป็นตวับ่งช้ีถึงจ านวนเงินระยะเวลา 
และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใช้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้จัดท าในอดีตและใช้ตรวจสอบ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสมารถในการทา ก าไรและกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการ  
เปล่ียนแปลงในระดบัราคารายการเทียบเท่าเงินสดเป็นรายการที่กิจการถือไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์น
การจ่าย ช าระภาระผูกพนัระยะส้ันมากกว่าเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน เงินลงทุนที่จะ
ถือไดว้่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดจะตอ้งพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนที่ราบไดแ้ละตอ้ง
มีความเส่ียงที่ไม่มี นัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็น
รายการเทียบเท่าเงินสดได้ก็ ต่อเมื่อเงินลงทุนนั้น มีวนัครบก าหนดในระยะส้ัน กล่าวคือ 3 เดือน 
หรือน้อยกว่านับจากวนัที่ได้เงินมาลงทุน ในหุ้นทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดเวน้แต่โดย
เน้ือหาสาระแลว้เงินลงทุนนั้น เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซ้ือเมื่อ
หุ้นนั้นใกลว้นัครบก าหนดและมีการระบุวนัที่ไถ่ถอนไวอ้ย่างแน่ชดัเงินกูย้ืมจากธนาคาร ตามปกติ
จะพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน แต่ส าหรับในบางประเทศ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารที่มีลักษณะ
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสดของกิจการใน กรณีเช่นน้ีเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคารจะถือรวมเป็นองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึง  ขอ้ตกลงกับ
ธนาคารในลกัษณะน้ีจะเห็นไดจ้ากการที่ยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคาร มกัจะมีความผนัผวน
จากยอดบวกเป็นยอดเงินเบิกเกินบญัชีกระแสเงินสดไม่รวมการเคล่ือนไหวของรายการที่ประกอบ
กนั เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเน่ืองจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนของการบริหาร
เงินสด ของกิจการมากกว่าเป็นส่วนของกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมจดัหา
เงิน การบริหาร เงินสดรวมถึงการน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในการเทียบเท่าเงินสดงบกระแสเงิน
สดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมที่เกิดการ
ด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินในลกัษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด
การจ าแนกตามกิจกรรมจะให้ขอ้มูลที่ทา ให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรม
เหล่านั้นมีต่อฐานะการเงินของกิจกรรมและ จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ
ไดข้อ้มูลน้ียงัอาจใชเ้พื่อประเมินความสัมพนัธ์ระหว่าง กิจกรรมเหล่านั้นได้ดว้ยรายการคา้รายการ
หน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่จดัประเภทต่างกันได ้ เช่น ในกรณีที่เงินสดที่ใช้ใน
การจ่ายช าระเงินกู้ที่รวมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นส่วนที่เป็นดอกเบี้ย อาจจัดเป็นกิจกรรมด าเนินงาน
และส่วนที่เป็นเงินต้นจัดเป็นกิจกรรมจัดหาเงินจ านวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรม
ด าเนินงานจะเป็นขอ้บ่งช้ีที่ส าคญัที่แสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานของกิจการ 
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2.3.4 มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยย่อหนา้ที่ 1 
ถึง 99 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง
ขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้ประกอบดว้ยย่อหนา้ที่ 1 
ถึง 42 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีควรอ่านโดยค านึงถึง
ขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ ให้ 
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.3.6  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน การ
เปล่ียนแปลงที่ส าคัญได้แก่ (A) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผล
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธี
ขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนได้และต้นทุนในการบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยงัไม่เป็นสิทธิ  ขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการ
ให้บริการในอนาคตไดม้าตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับกลุ่มธนาคาร เน่ืองจากกลุ่มธนาคาร
รับรู้ถึงผลก าไร และขาดทุนจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั และตน้ทุนบริการใน
อดีตตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานในดา้นน้ีอยู่ก่อนแลว้ 
2.4 งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 

ฐิตาภรณ์  สุขเกษม(2557) ศึกษาเร่ือง  การวิเคราะห์งบการเงินบริษทั  พีทีจี  เอ็นเนอยี  
จ ากัด(มหาชน)ในการศึกษาพบว่า  การศึกษาวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวตั้ง  กิจการมีต้นทุน
ขายน้อยและ ค่าใช้จ่ายน้อยลงจึงท าให้กิจการมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน / การศึกษาวิเคราะห์งบก าไร
ขาดทุนในแนวนอนเมื่อเปรียบเทียบงบก าไรทั้ง  3  ปีมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนลดลงท าให้กิจการปรับเปล่ียนการด าเนินท าให้กิจการมีก าไรเพิ่มข้ึน/สรุปผลว่า ในการ
วิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวตั้งและในแนวนอนของบริษทั พีทีจี  เอ็นเนอยี จ ากัด(มหาชน)มี
ก าไรเพิ่มข้ึนทั้งแนวตั้งและแนวนอน/ในการศึกษาพบว่า  การศึกษาวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ในแนวตั้ง สรุป บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)มีความเส่ียงค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากหน้ีสิน
เพิ่มมาไม่มากและสินทรัพย์ค่อนข้างเคล่ือนไหวช้า กิจการจัดอยู่ในรายการค่อยเป็นค่อยไป/ใน
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การศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินในแนวนอน สรุป บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากัด(มหาชน)ใน 3 ปี ปี2553-2555 มียอดเพิ่มข้ึนทั้ง 3 ปีแต่ถา้หน้ีสินของปี2554-2555น้อยกว่าปี 
2553-2554 แสดงว่าปี 2554-2555 มีสภาพคล่องตวัดีกว่าสรุปผลว่าในการวิเคราะห์แสดงฐานะ
การเงินในแนวตั้ งและในแนวนอนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด(มหาชน)แนวตั้ งจะมีการ
ด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป  แต่แนวนอนในปี 2554-2555 มีสภาพคล่องตวัดีกว่า 

วีระพงศ์  กิ่งแก้ว  (2557) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) ในการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวตั้ง กิจการมีการ บริหารงาน
ดีท าให้มีผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส / การศึกษาวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวนอน พบว่าไตร
มาส 1 กับ ไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาส 2 กับ ไตรมาส 3 เพราะไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2  มี ก าไร
เพิ่มข้ึน แต่ไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 มีก าไรลดลง / สรุปผลว่า ในการวิเคราะห์งบก าไร ขาดทุนใน
แนวตั้งและในแนวนอนของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) แนวตั้ง กิจการ บริหารงานไดด้ีเลยมี
ผลก าไรเพิ่มข้ึนทั้ง 3 ไตรมาส แต่ในการวิเคราะห์ในแนวนอน ไตรมาส 1-2 มี ก าไรเพิ่มข้ึน แต่ไตร
มาส 2-3 กลบัก าไรลดลง / ในการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์งบแสดง ฐานะการเงินในแนวตั้ง 
สรุปกิจการมีความเส่ียงมากเน่ืองจากกิจการมีหน้ีสินจ านวนเพิ่มข้ึนทุก ไตรมาส แสดงว่ากิจการมี
สภาพคล่องในการด าเนินงาน / ในการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงินใน
แนวนอน เมื่อเปรียบเทียบ 3 ไตรมาส ไตรมาสที่ 2-3 ดีกว่าไตรมาสที่ 1-2  เพราะไตรมาสที่ 2-3 มี
ยอดเพิ่มข้ึน แต่ไตรมาสที่ 1-2 มียอดลดลง / สรุปผลว่า ในการวิเคราะห์งบ แสดงฐานะการเงินใน
แนวตั้งและในแนวนอนของบริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ในแนวตั้งยงั บริหารงานไม่ค่อยดี
เน่ืองจากมีหน้ีสินเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส แต่แนวนอน ไตรมาสที่ 2-3 มียอด เพิ่มข้ึน แต่ไตรมาสที่ 1-2 
มียอดลง มีการพฒันาในการบริหารงานไดด้ีข้ึน 

เบญจพร  ไพค านาม (2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทที่ 
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมธุรกิจเกษตร โดยวิเคราะห์อตัราส่วน 
ทางการเงินของบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าบริษทั สุรพลฟู้ดส์ 
จ ากัด (มหาชน) มีสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่ดีกว่าบริษทั ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั 
(มหาชน) มีประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือที่ดีมาตลอด และสามารถนา สินทรัพยม์าใช้ 
ประโยชน์ในการบริหารงานได้ดีส าหรับความสามารถในการก่อหน้ี บริษัท สุรพลฟู้ด จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการก่อหน้ีได้มากกว่าและมีการจัดช าระดอกเบี้ยให้มีประสิทธิภาพ 
ดีกว่าบริษทั ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) แต่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร บริษทั 
ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) จะมีการฟ้ืนตวัเร็วกว่า เพราะอตัราส่วนของผู ้ถือหุ้น
ของ บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ค่อนขา้งสูง 
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ดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา (2556) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ
ระหว่าง บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จ ากัด(มหาชน) 
โดยการรวบรวมขอ้มูลประจ าปี ของบริษทัที่อยู่ในธุรกิจลิสวิ่ง เอกสารการวิจยั และขอ้มูลจากระบบ
สารสน เทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 จาก
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษทั เมื่อพิจารณาทั้งสองบริษทัจะพบว่า บริษทั 
กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ลีส ซ่ึงมีจ านวนที่สูงและในส่วนของผูถื้อหุ้นก็มีจ านวนที่เพิ่มมากข้ึน ถึงแม้
บริษทัจะมีภาระของเงินกู้ที่มากข้ึน แต่ก็มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้ีได้ตาม
ก าหนดเวลา และอยู่ในเกณฑท์ี่ดีข้ึนทุกๆปี ซ่ึงก็จะสามารถท าให้ยอดเงินกู ้มีจ านวนที่ลดลงทุกปีได้ 
ในด้านบริษทั ไมด้า ลิสซ่ิง จากัด (มหาชน) โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ มาจากเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซ่ึงมีจ านวนที่ สูงมาก จึงท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการช าระดอกเบี้ยจ่ายให้กบัเจา้หน้ี จะ
เห็นว่าในช่วงปี 2551 – 2552 จะไม่ติดลบแลว้ก็ตามแต่ก็เป็นอตัราส่วนที่น้อยมากจึงมีความเส่ียง
ตอ้งจ่ายดอกเบี้ยและจ่ายเงิน กูไ้ดใ้นเวลาที่ก าหนด 
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บทที่ 3 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

การจดัท าโครงการครั้ งน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราห์งบการเงินของ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากัด มหาชน คณะผูจ้ัดท าไดเ้ลือกบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด มหาชน ซ่ึงประกอบธุระกิจ
ประเภท กัประกันชีวิตและวางแผนทางการเงินรอบด้าน โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  
เพื่อน ามาวางแผนอกไ้ขปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงิน ระยะเวลา 3 ไตรมาส รอบบญัชี คือ  

ไตรมาส  1  เร่ิมตั้งแต่  1 มกราคม – 31 มีนาคม  พ.ศ.2561 
ไตรมาส  2  เร่ิมตั้งแต่  1 เมษายน – 30 มิถุนายน  พ.ศ.2561 
ไตรมาส  3  เร่ิมตั้งแต่  1 กรกฎาคม –30 กนัยายน พ.ศ.2561 

พร้อมทั้งวิเคราห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัที่มีธุระกิจประเภทเดียวกัน  คณะผูจ้ัดท าได้ด าเนินการ
จดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
                           3.1  บริษทั  และระยะเวลา 
  3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 
  3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน 
  3.4  วเิคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 
3.1  บริษัท  และระยะเวลา 

       บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียน

จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการรับประกันชีวิต ที่อยู่

ตามที่จดทะเบียนของบริษทัอยู่ที่ 23/115-121 ซอยศูนยว์ิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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3.2  การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร
ภ/ 

42 
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ประวัติความเป็นมา 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC 

COMPANY LIMITED ช่ือย่อ:BLA) [2] บริษทัประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยรับประกันชีวิตทั้งแก่บุคคล
ทัว่ไป และการประกันชีวิตกลุ่ม โดยบริษทัจะจัดสรรเบี้ยประกันรับส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินส ารองประกันชีวิต 
และบริหารเงินส ารองประกันชีวิตโดยการน าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดข้ึน
และอาจจะเกิดข้ึนต่อผูเ้อาประกัน นอกจากการประกันชีวิตแลว้ การลงทุนก็ถือเป็นธุรกรรมที่มีความส าคญั
มากต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยใชช่ื้อว่า "บริษทั กรุงสยามประกนัชีวิต 
จ ากดั" โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษทัไดเ้นน้ไปในดา้นสวสัดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษทั กรุงสยามประกันชีวิต จ ากัด ได้ท าการเปล่ียนช่ือเป็น "บริษทั กรุงเทพ
ประกนัชีวิต จ ากดั" และในวนัที่ 17 ธนัวาคม 2550 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั ไดแ้ปรสภาพเป็น บริษทั 
มหาชน จ ากดั  และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2552 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ ธุรกิจประกนัชีวิต โดยเบี้ยประกนัภยัรับส่วนหน่ึงจะถูกกันไวเ้ป็นเงินส ารอง
ประกันชีวิต โดยมีการด าเนินการบริหารเงินส ารองประกันชีวิตส่วนน้ีโดยน าไปลงทุน บริษทัจะบริหารเงิน
ลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ทั้งตราสารหน้ีและตราสาร
ทุน รวมถึงการให้บริการสินเช่ือซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือประเภทที่มีหลกัทรัพยจ์ านองเป็นประกัน ทั้งน้ีการ
ลงทุนของบริษทัตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัชีวิต  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักับการก ากับให้องค์กรมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์
และเป็นธรรมต่อสังคม เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการรักษาผลประโยชน์ให้กบัผูถื้อ
หุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการตระหนกัถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผูน้ าองคก์ร และ
ให้ความส าคัญต่อการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จอันยัง่ยืน การ
เสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากร 

การส่งเสริมนวตักรรมและประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ การก ากับดูแลระบบการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล และสนบัสนุนการส่ือสารและการมี
ส่วนร่วมของผูถื้อหุ้น 
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นโยบายต่อต้านการทุจริต  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีเจตนาจูงใจให้เกิด การด าเนินการ หรือเกิดการกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย นโยบายดงักล่าวยงัก าหนดให้มีความโปร่งใสในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้
ของขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนุนในกิจกรรมใดๆ เพื่อมิให้เป็นการกระท าเพื่อหวงัผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่า
จะกบัภาครัฐ หรือภาคเอกชน บริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการด าเนินการใน
ด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง การสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า และการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ เป็นตน้ และไดน้ าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันา “แนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจริต” 
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดโดยสรุป ดังน้ี บริษทัไม่มีแนวปฏิบตัิในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง
ใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม บริษทัก าหนดให้การบริจาคมีวตัถุประสงค์เพื่อการด าเนินการดา้นสาธารณ
กุศล หรือเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาคุณภาพชีวิตเท่านั้นบริษทัมีนโยบายให้เงิน
สนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่มีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อช่ือเสียงที่ดีของบริษทั โดยไม่มีเจตนาแอบแฝง
เพื่อความไดเ้ปรียบทางการคา้ บริษทัมีนโยบายให้ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พึงรับ หรือให้ของขวญั การบริการ
ต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจ าเป็น หรือเกินความเหมาะสมส าหรับเจา้หน้าที่รัฐ หรือบุคคลอ่ืนใด
โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก ากบักิจการที่ดีท าหนา้ที่ก ากับดูแล และควบคุมดูแล
เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และก าหนดให้ส านักก ากบัการปฏิบตัิงานท าหน้าที่ศึกษา 
ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  ใน
ขณะเดียวกัน ส านักก ากับการปฏิบตัิงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการก ากับกิจการที่ดี มีหน้าที่ให้
ความรู้แก่พนกังานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกๆ ไตรมาส และจดัอบรมพนกังานปัจจุบนัเป็นประจ าทุก
ปีควบคู่กับการให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

นโยบายบริหารความเส่ียง  บริษัทก าหนดให้มีการบริหารความเ ส่ียงทั่วทั้ งองค์กรตามกรอบ
มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกิจกรรมหลกัและความเส่ียงในทุกๆ ดา้น โดยจดัให้มีการระบุปัจจยั
และเหตุที่มาของความเส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห์ จดัล าดับความส าคญัของความเส่ียง มีการจดัการ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทับรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นส าคญั 
และอยู่ในระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้    

 
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้วยบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญั

เก่ียวกับความมัน่คงปลอดภยัและการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของ
ผูใ้ชบ้ริการ บริษทัจึงตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การบริหารจดัการ และการ
ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการทุกท่านที่บริษทัไดร้ับ อาทิเช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลข
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โทรศพัท์ และ/หรือขอ้มูลอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งในรูปเอกสารและ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี 
เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในการท าธุรกรรมต่างๆ กบับริษทั บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฉบบัน้ี และน ามาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการที่บริษทัไดร้ับตามมาตรฐานในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการเมื่อ
ลงทะเบียน กรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิก การสมคัรท าประกันชีวิต การสมคัรรับข่าวสารต่างๆ ตลอดจนขอ้มูล
ส่วนบุคคลที่ให้ไวเ้พื่อการสมคัรงานผ่านทางเวบ็ไซตบ์ริษทัหรือช่องทางอ่ืน ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าวถือเป็นขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ และผูใ้ช้บริการยินยอมมอบให้แก่บริษทัโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยถือว่าขอ้มู ล
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนัที่สุดของผูใ้ชบ้ริการ 
             ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความเส่ียงอนัจะท าให้
ขอ้มูลสูญหาย หรือมีการเขา้ถึง ท าลาย ใช้ รวมถึงดัดแปลงแก้ไขโดยมิชอบ บริษทัจึงจัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเขม้งวดและจริงจงั โดยปัจจุบนับริษทัไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ
พระราชบญัญตัิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
ISO 27001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการจดัการความปลอดภัยและการรักษาความลบัของขอ้มูล เพื่อให้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัมีความปลอดภยั ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากน้ี บริษทัไดม้ีการ
ก าหนด นโยบาย และกระบวนการท างานโดยใช้ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information security management system) เพื่อให้ผูใ้ช้บริการมัน่ใจได้ว่าขอ้มูลต่างๆ ที่บริษทัได้รับมีความ
ปลอดภยัที่สุด 

เทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัมีนโยบายระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับตามมาตรฐาน ISO27001 และได้เลือกใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเขา้รหัสขอ้มูลที่ไดม้าตรฐานสากลซ่ึงเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูใ้ช้งานจะมีความปลอดภยัระหว่างที่ใช้งานเว็บไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในระหว่างที่ผูใ้ช้บริการเขา้ใช้งาน
เวบ็ไซตข์องบริษทั บริษทัจะมีการใชง้าน คุกก้ี ซ่ึงเป็นระบบขอ้มูลที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลชัว่คราวระหว่าง
ที่เขา้ใช้งานเว็บไซต์ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการใช้งานไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน และอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน เช่น การตั้งค่าการแสดงผล การเลือกภาษาใช้งาน การเติมเต็มกล่องขอ้ความอตัโนมตัิ เท่านั้น บริษทัจะ
ไม่ไดม้ีการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลไวเ้ป็นความลบั และให้ความคุม้ครองและรักษาความลบัของขอ้มูลอย่างดีที่สุด ตลอดจนบริษทัจะใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการเพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานของบริษทัอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น ไดแ้ก่ 

เพื่อด าเนินการจดัการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการที่ไดแ้จง้ไวก้บับริษทั 
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เพื่อพิจารณาการท าประกันชีวิตกับบริษัท และบริหารจัดการเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

เพื่อการปรับปรุงการออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ หรือการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือบริการที่มีอยู่ 

เพื่อน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และบริการอื่นๆ ของบริษทัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
บริษทัจะไม่จดัสรร เปิดเผย ส่งต่อ หรือ จ าหน่าย ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการให้แก่บุคคลภายนอก

หรือผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้โดยอิสระ เวน้แต่  บริษทัได้รับความยินยอมให้
เปิดเผยขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการโดยสมคัรใจแลว้ หรือ 

เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานก ากับดูแล และให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั หรือขอ้ผูกพนัที่ให้กบัภาครัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ 
ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

การจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  บริษทัจะอนุญาตให้เฉพาะเจา้หนา้ที่ของบริษทัที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น
ที่จะเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ แต่ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่เขา้มาด าเนินการในนาม
ของบริษทั เพื่อให้บริการน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และบริการอื่นๆ ของบริษทัแก่ผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการ
พฒันา ปรับปรุง ผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั ทั้งน้ี บุคคลภายนอกที่เขา้มาด าเนินงานให้กบับริษทั จะตอ้ง
ท าขอ้ตกลงรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการของบริษทัไวเ้ป็นความลบัดว้ยเช่นกนั 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคค  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือ 
ปรับปรุงมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดใ้นอนาคต ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย และหากมีการ
ปรับเปล่ียนใดๆ บริษทัจะจดัให้ผูใ้ชบ้ริการทราบผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.bangkoklife.com 
วิสัยทัศน์ 
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ การประกนัชีวิต และท าประกนัชีวิตให้เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินและคุณค่า
ชีวิต 
 
ตราสัญลักษณ์ขององค์กร 

 
ภารกิจ 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นผูน้ าในการสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัประชาชนทุกกลุ่ม ดว้ยการปกป้อง
คุณค่าชีวิต การให้ค าแนะน าดา้นการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทบัใจผ่านตวัแทน คู่คา้ และ
พนกังานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดบัแนวหนา้ของประเทศ 
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3.3  การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

   บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในทุก ๆ ดา้นของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองคก์ร พนกังานภายใน
บริษทั  ลูกคา้  การก ากบัการดูแลในกิจการรวมทั้งรับมือกบัการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในหลาย 
ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น  ความเส่ียงในดา้นการด าเนินธุรกิจบริษทัหรือองค์กร  จึงต้องมีการรับมือกับปัญหา โดย
การวิเคราะห์ SWOT 

 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
(S) Strength – จุดแขง็ 

1.  มปีระกนัภยัรถยนตท์ี่คลุมทุกประเภทของประกนัภยัรถยนต์ ประกนัชีวิต และวางแผนทางดา้น
การเงินอย่างครอบคลุม 

2. มีการท า Bank insurance ผ่านธนาคารกรุงเทพ 
3. ไดร้ับเครดิตทางการเงินที่ระดบั A- จาก S & P  
4. เครมประกนัท าไดส้ะดวกจากระบบ Tele Claim 
5. เป็นบริษทัที่น่าเช่ือถือในดา้นการเงิน และการบริหารที่มีคุณภาพ 

(W) Weakness – จุดอ่อน 
1.  ราคาเบี้ยประกนับริษทั มีราคาสูงกว่าคู่แข่งขนัหลกั 
2.  มีอู่บริการนอ้ยกว่าคู่แข่งขนัหลกั 
3. บริษทัไม่สามรถเป็นพนัธมิตรกบัค่ายรถยนตไ์ด้ 
4. ส่วนแบ่งตลาดใหม่นอ้ยกว่ารายใหญ่คู่แข่งขนั 
5. ช่ือเสียงการประกนัภยัรถยนตไ์ม่เป็นที่รู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
 

(O) Opportunities – โอกาส 
1. ยอดขายรถยนตใ์หม่เตบิโตข้ึนในปี 2553 

              2. ทศันิคติของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงการท าประกนัภยัเป็นส่ิงจ าเป็นของผูข้บัข่ี 
 3. เกิดความนิยมในการใชร้ถยนตป์ระหยดัน ้ามนั 
 4. การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 
 5. การท าประกนัภยัตามกฏหมาย 

(T) Threats – อุปสรรค 
               1.  ขอ้บงัคบัให้บริษทัประกนัภยัตอ้งด ารงเงินกองทุนตามหลกั 
               2.  อตัราดอกเบี้ยแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 
               3.  มีการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตที่มีใชก้นัอย่างทัว่หลาย 
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               4.  คู่แข่งขนัมีจ านวนมากในตลาด 
               5. การเปิดเสรีให้ผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศเขา้มาลุงทุนในไทยมากข้ึน 
 
การน าเอา PDCA มาใชใ้นการปฎิบตัิงาน โครงสร้างของ PDCA ประกอบดว้ย 
                 Plan คือ การวางแผน  
                 Do คือ การปฎิบตัติามแผน 
                 Check คือ การตรวจสอบ 
                 Act  คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจดัมาตรฐานใหม่ ซึงถือเป็นพื้นฐาน
ของการยกระดบัคุณภาพ 
ทุกครั้ งที่การด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไป  
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อไดว้างแผนงาน (P) น าไปปฏิบตัิ (D) ระหว่างการปฏิบตัิก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ท า
การแกไ้ขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เร่ิมจากการวางแผนก่อน วนไปไดเ้ร่ือยๆ จึงเรียกวงจร PDCA 
 
จุดอ่อนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่น ามาวิเคราะห์ปรับใช้กับ PDCA คือ 

1.  จดุอ่อนที่จะท าการแกไ้ข คือ ช่ือเสียงการประกันภยัรถยนตไ์ม่เป็นที่รู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
 
1. การวางแผน 
                ก าหนดวตัถุประสงค์ของขอบเขตการท างาน ส ารวจคความต้องการของผูบ้ริโภค  ก าหนดตวัช้ีวดั 
และตั้ งเป้าหมาย ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้ งในด้านการผลิตและบุคลากร วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.  การปฏิบัติตามขั้นตอน 
                 ลงพื้นที่ส ารวจความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ เนน้การสร้างนวตักรรมให้กับผลิตภณัฑ์ 
สร้างความแตกต่างการประกนัภยั บริการลูกคา้สัมพนัธ์ ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษทัใส่
ใจคุณภาพ จดัท าโฆษณษาประชาสัมพนัธ์ทางโซเซียล และมีบริการหลงัการขาย 
3.  การตรวจสอบ 
                เมื่อปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบความต้องการและพึงพอใจของลูกคา้  
ค านวณผลก าไรขาดทุนของบริษทั มีการส่งขูอ้มูลข่าวสารให้ลูกคา้ไดร้ับทราบ สรุปผลการด าเนินงาน 
4.  การปรับปรุงแก้ไข 
                 เมื่อทางฝ่ายตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเห็นถึงส่ิงผิดพลาดแล้วน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปจดัท าเป็นมาตรฐานเพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงานครั้ งต่อไป และเพื่อให้การขยายสาขานั้น
มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย 
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3.4  การวิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 
              3.3.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
                        การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัได้แก่การเพิ่มเติมขอ้ก าหนดให้กิจหารจักหากลุ่มที่แสดงอยู่ในหน้า 
“งบก าไรขาดทุดเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร 
หรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มธนาคารไดจ้ดักลุ่มรายการและน าเสนอในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามการเปล่ียนแปลงใน
มาตรฐานฉบบัน้ีอยู่ก่อนแลว้ 
 
              3.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน 
                        การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญได้แก่ (A) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผล
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนได้และ (B) ตน้ทุนในการบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลงโครงการ 
ผลประโยชน์ที่ยงัไม่เป็นสิทธิ  ขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได้มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบักลุ่มธนาคาร เน่ืองจากกลุ่มธนาคารรับรู้ถึงผลก าไร และขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และตน้ทุนบริการในอดีตตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานในด้านน้ีอยู่ก่อน
แลว้ 
 
              3.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
                       การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ คือ ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานด าเนินงาน โดยให้
เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินรวมส าหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการ
น าเสนอข้อมูลจ านวนเงินดังกล่าวต่อผู ้มีอ านาจตดัสินใจด้านการปฏิบตัิการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงที่มี
สาระส าคญัจากจ านวนเงินที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปี ล่าสุดส าหรับส่วนที่รายงาน มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นสาระส าคญักบังบการเงินระหว่างกลุ่มธนาคาร 
 
3.3.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การตรวจสอบงบการเงิน 
          ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป 
. 
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3.3.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง การวัดมูลค่าของตราสารทางการเงิน 
          มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึน
ในสภาพ ปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า ในกรณีที่ไม่มีตลาดหลกัใชร้าคาในตลาดที่มี
สภาพคล่อง สูงสุดที่ธนาคารและบริษทัย่อยสามารถเขา้ท ารายการได ้
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บทที่ 4 
 
 

รายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 
 
ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
                     การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใช้เคร่ืองมือต่างๆ มาประเมินผลด าเนินงานของบริษัทโดย
พิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมัน่คงของบริษทันั้นๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 
การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ดังน้ี  
          1.  การหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
          2.  การน าขอ้เท็จจริงที่ไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 
          
การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปได้ดังน้ี 
          1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบื้องตน้ส าหรับการตดัสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 
         2.  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหาอ่ืนๆ  
              ที่อาจเกิดข้ึน 
         3.  เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละฝ่าย 
         4.  เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานในอนาคตและการ 
              เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากผลกระทบต่างๆ 
 
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
                 อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบโดยการ
น ารายการที่ปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูปสัดส่วนหรืออตัราร้อยละ 
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน 
            1.  เจ้าหน้ี หมายถึง บุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้ยืมเงินมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เจา้หน้ีจะวิเคราะห์งบ
การเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการหาก าไรและลกัษณะการ
ไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 
            2.  ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ผูท้ี่มีเงินออมและพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์ความสามารถในการ
หาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 
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            3.  ผู้บริหาร มีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการจึงตอ้งการ
การวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการส าหรับการก าหนดแผนด าเนินการ
ต่อไป 
             4.  หน่วยงานรัฐบาล หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงนิเพื่อไดข้อ้มูลที่จะน ามาประกอบการพิจารณา
นโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค 
             5.  นักวิชาการ หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อน ามาศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนจัดท าขอ้มูลที่ส าคญัๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจัยซ่ึงเป็นประโยชน์แก่วงการการศึกษาและวงการ
ธุรกิจ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 5 ประเภทดังน้ี 
              1.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
              2.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis) 
              3.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง (Vertical Analysis) 
              4.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวโนม้ (Trend Analysis) 
              5.  การวิเคราะห์โดยจกัท างบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) 
 
4.1  งบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
          รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล 
            - ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 
            - ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
            - ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
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                รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2561 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบ                   
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง “การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน
อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมลูทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ

ไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับประกันชีวิต ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 23/115-121 ซอย

ศูนยว์ิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34                           

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม โดยบริษทั

เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

เฉพาะกิจการในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนด                

ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ

บริษทัประกนัชีวิต ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2560 ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี               

ที่น าเสนอครั้ งล่าสุด ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับ

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลที่ไดร้ายงาน

ไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีควบคู่ไปกบังบการเงิน

ประจ าปีล่าสุด 
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งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษทัใชเ้ป็น

ทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจาก

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  ซ่ึงน ามาแสดง

เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันซ่ึงได้

ตรวจสอบแลว้ 

ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ผู ้บริหารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยไมม่ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างงวด  

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั กรุงเทพประกัน

ชีวิต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี  
  จัดตั้งขึ้นใน สัดส่วนการถือหุ้น 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันท่ี 

   31 

มีนาคม 

2561 

 31 

ธันวาคม 

2560  

   ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกัน

วินาศภยั 

ไทย 99  99 

Bangkok Life Assurance (Cambodia)  

  Public Limited Company 

ประกนัชีวิต กมัพูชา 52  52 
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บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดร้ับหรือ             

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการส่ังการกิจกรรม                  

ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

บริษทัน างบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม

ตั้งแต่วนัที่บริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที่บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษัทย่อย

นั้น 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยไดจ้ัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดียวกนั

กบัของบริษทั ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกนัที่มีสาระส าคญั

ไดถู้กตดัออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และ

แสดงเป็นรายการ แยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมในงบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

          2.3งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 

บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุน     

ในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน  

          2.4นโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและ

วิธีการค านวณเช่นเดียวกบัที่ใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

          2.5มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และหรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบ

การเงินส าหรับรอบปีบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 56 ฉบบัที่จะมีผล

บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 

เป็นต้นไป ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งน้ี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ

ค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั      

ต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 และ

จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบตัิกับงบ

การเงินของกลุ่มบริษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที่มีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบตัิ 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่า   เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 31 มีนาคม 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

เงินสดในมือ 10,058  5,687  10,057  5,686 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 1,995,385  1,701,448  1,900,552  1,602,748 

เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4,579,560  2,268,657  4,579,560  2,268,658 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,585,003  3,975,792  6,490,169  3,877,092 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋สัญญาใช้เงินมีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 

ถึง 1.25 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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5. เบีย้ประกันภัยค้างรับ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภยัคา้งรับ

จ าแนกตามอายุคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

 จากการรับประกันภัย
โดยตรง 

 31 มีนาคม 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560  

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  3,084,694  1,893,022 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 180,277  10,471 

คา้งรับ 30 - 60 วนั 10,895  3,122 

คา้งรับ 60 - 90 วนั 543  1,577 

คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 1,606  2,221 

รวมเบี้ยประกนัภยัคา้งรับ 3,278,015  1,910,413 

 

ส าหรับเบี้ยประกันภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตาม

หน้ี  ให้เป็นไปตามระยะเวลาการช าระหน้ี โดยหน้ีที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษทัได้ด าเนินการ

ตามกฎหมาย  กบัตวัแทนและนายหนา้เป็นรายกรณีไป 

ส าหรับเบี้ยประกันภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกว่าระยะเวลาที่บริษทั

ผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบี้ยประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมตัิจากการอนุมตัิให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 
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6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

 

                                                                                               (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560  

    

ส ารองประกนัภยัส่วนที่เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ    
ส ารองสินไหมทดแทน 133,277  127,385 
ส ารองเบี้ยประกนัภยั    
ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 573,207  277,328 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  706,484  404,713 
 

7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภยัต่อประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2561 

 31 ธันวาคม 

2560  

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 1,109,963  928,466 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภยัต่อ 1,109,963  928,466 
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8. สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ตราสารอนุพนัธ์จ าแนกตามวตัถุประสงค ์
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 

 สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง     

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 1,615,035 34,925 701,820 132,206 

ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
ในเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 97,782 1,354 36,670 937 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 1,712,817 36,279 738,490 133,143 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2561 

  จ านวนเงิน  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หน้ีสิน 

ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้       

เหรียญสหรัฐอเมริกา  624,900  646,132  254,976 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้       

เยน  1,240,910  1,512  4,267 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  56,830  22,049  5,832 

เหรียญสิงคโปร์  61,873  6,224  9,820 

ยูโร  25,820  12,997  387 

รวมตราสารอนุพนัธ์  2,010,333  688,914  275,282 
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   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม 2560  

   จ านวนเงิน  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

   ตามสัญญา  สินทรัพย์  หน้ีสิน 

ประเภทสัญญา   (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

เหรียญสหรัฐอเมริกา   670,190  341,168  738,011 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

เยน   1,240,910  5,250  401 

เหรียญสหรัฐอเมริกา   36,353  1,587  9,031 

เหรียญสิงคโปร์   38,711  38  11,980 

ยูโร   23,820  1,404  6,190 

รวมตราสารอนุพนัธ์   2,009,984  349,447  765,613 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

9.1 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  เงินลงทุนเพื่อคา้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน  มูลค่า
ยุติธรรม 

 ราคาทุน  มูลค่า
ยุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อค้า        

ตราสารทุน 101,684  81,555  93,945  87,957 

รวม 101,684  81,555  
93,945 

          
87,957 

หัก  ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริง (20,129)  -  (5,988)  - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 81,555  81,555  87,957  87,957 

9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  เงินลงทุนเผื่อขาย
ประกอบดว้ย 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/    ราคาทุน/   

 ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

  

มูลค่า
ยุติธรรม 

 ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

  

มูลค่า
ยุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย        

หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,973,676  2,556,090  4,535,380  5,474,506 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,570,006  28,776,446  24,317,183  26,159,147 

ตราสารทุน 29,353,505  36,587,447  27,271,423  35,035,436 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,930,216  1,654,678  2,736,998  2,533,144 

ตราสารทุนต่างประเทศ 7,935,342  8,589,278  6,726,696  7,919,702 

รวม 67,762,745  78,163,939  65,587,680  77,121,935 

บวก  ก าไรที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 10,401,194  -  11,534,255  - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 78,163,939  78,163,939  77,121,935  77,121,935 
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9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  เงินลงทนุที่จะถือจนครบ
ก าหนดประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/  ราคาทุน/ 

 ราคาทุนตัด

จ าหน่าย 

 ราคาทุนตัด

จ าหน่าย 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด    

หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 136,744,951  142,116,574 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 61,050,823  56,171,062 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,686,907  6,275,770 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 3,750,000  3,810,000 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 208,232,681  208,373,406 
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9.4 เงินลงทุนทัว่ไป 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  เงินลงทนุทัว่ไปประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป    

ตราสารทุน 30,302  29,588 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 30,302  29,588 

 

          9.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝงที่บริษทัจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด  

มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงินและ

ตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 600 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชย ์ ใน

ประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 2 - 11  ปี และ 2 - 11 ปี ตามล าดบั 

และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม และมีดอกเบี้ย

อา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(2) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน    

และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 2,600 ลา้นบาท และ 2,600 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของ

ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 1 - 4 ปี และ 2 - 5 ปี ตามล าดับ และ มี

ดอกเบี้ยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(3) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและ

ตั๋วแลกเงินจ านวนรวม 3,459 ล้านบาท และ 3,438 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยสาขา    ของ

ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 - 10 ปี และ 2 - 11 ปี ตามล าดบั และ    มีเงื่อนไข
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ของการเวนคืนตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) 

กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(4) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน    

และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 897 ลา้นบาท และ 886 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของ

ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี และ 16 ปี ตามล าดับ โดยธนาคารดังกล่าว

วางพนัธบตัรรัฐบาลคิดเป็นอตัราร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่าตัว๋สัญญาใช้เงินและ  ตัว๋แลกเงินที่

ออกเพื่อเป็นหลกัประกนั และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใชเ้งินและ  ตัว๋แลกเงินดงักล่าว

เมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(5) ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน             

จ านวนรวม 434 ลา้นบาท และ 430 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 13 ปี และ14 ปี ตามล าดับ มีเงื่อนไขโดยผู ้ออกตราสาร                 

มีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนด และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิด

ผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(6) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ านวน

รวม 1,518 ลา้นบาท และ 1,589 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยสาขา

ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 7 - 9 ปี และ 8 - 9 ปี ตามล าดับ และมี

เง่ือนไขของการเวนคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับ

หลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 

9.6  เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพนั 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ                  

ซ่ึงมีราคาทุนหรือทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 60,452 ลา้นบาท และ 58,124 ลา้นบาท ตามล าดับ วาง

ไวก้บันายทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ารองตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงินขอ้ที่ 27 และขอ้ 28 
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9.7 ผลก าไรจากเงินลงทุน   

ผลก าไรจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบ

การเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

(หน่วย : พันบาท) 

  
 

 จัดตั้ง
ขึ้น  

  ทุนท่ีออกและ       

บริษัท  
ลักษณะ
ธุรกิจ 

 ใน
ประเท
ศ 

  เรียกช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

       31 มีนาคม 
                 2561 

 31 ธันวาคม 
    2560 

 31 มีนาคม 
        2561 

 31 ธันวาคม 
              2560 

 31 มีนาคม 
                  2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

บริษทั บีแอลเอ 
อินชวัรันส์  
   โบรคเกอร์ จ ากดั 

 นายหน้า
ประกนั                      
วินาศภยั 

 ไทย    
24,000 

   
24,000 

  
99 

  
99 

  
23,760 

   
23,760 

                  
Bangkok Life 

Assurance  
 (Cambodia) Public 

Limited Company 

 ประกนั
ชีวิต 

 กมัพูชา    
 

153,598 

  
 

153,598 

  
 

 52(1) 

  
 

52(1) 

  
 

127,357 

  
 

127,357 

รวมเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย 

      177,598  177,598      151,117  151,117 

 (1) ตามที่ระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั”  

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 
 2561  2560 
ผลก าไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้ 3,704  2,097 
ผลก าไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 370,901  161,049 
ผลก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด -  41,301 

รวมผลก าไรจากเงินลงทุน 374,605  204,447 
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบี้ยที่คา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 
                 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ 
กรมธรรม์ประกันภัย           

เป็นประกัน 
ทรัพย์สินจ านอง                เป็น

ประกัน อ่ืน ๆ รวม 

 เงินต้น ดอกเบ้ีย ค้างรับ (1) เงินต้น ดอกเบ้ีย ค้างรับ (1) เงินต้น ดอกเบ้ีย ค้างรับ (1) เงินต้น ดอกเบ้ียค้างรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,189,961 733,234 1,942,447 1,293 5,076 6 9,137,484 734,533 9,872,017 
เกินกว่าก าหนดช าระ          

น้อยกว่า 3 เดือน - - 25,457 86 - - 25,457 86 25,543 
3 - 6 เดือน - - 6,381 292 - - 6,381 292 6,673 
6 - 12 เดือน - - 648 22 - - 648 22 670 
มากกว่า 12 เดือน - - 14,046 467 53 2 14,099 469 14,568 

รวม 7,189,961 733,234 1,988,979 2,160 5,129 8 9,184,069 735,402 9,919,471 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (5,308) (586) - - (5,308) (586) (5,894) 

เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ 7,189,961 733,234 1,983,671 1,574 5,129 8 9,178,761 734,816 9,913,577 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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    (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560  

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ 
กรมธรรม์ประกันภัย        เป็น

ประกัน 
ทรัพย์สินจ านอง                เป็น

ประกัน อ่ืน ๆ รวม 

 เงินต้น 
ดอกเบ้ีย ค้าง

รับ (1) เงินต้น 
ดอกเบ้ีย ค้าง

รับ (1) เงินต้น 
ดอกเบ้ีย ค้าง

รับ (1) เงินต้น 
ดอกเบ้ีย  
ค้างรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,104,797 710,107 2,249,943 1,720 6,911 8 9,361,651 711,835 10,073,486 

เกินกว่าก าหนดช าระ          

น้อยกว่า 3 เดือน - - 29,107 208 - - 29,107 208 29,315 

3 - 6 เดือน - - 2,948 59 - - 2,948 59 3,007 

6 - 12 เดือน - - - - - - - - - 

มากกว่า 12 เดือน - -    15,477 545 53 2 15,530 547 16,077 

รวม 7,104,797 710,107 2,297,475 2,532 6,964 10 9,409,236 712,649 10,121,885 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (4,632) (507) - - (4,632) (507) (5,139) 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้ง
รับ 

7,104,797 710,107 2,292,843 2,025 6,964 10 9,404,604 712,142 10,116,746 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผูเ้อาประกนั โดยให้กู้ในวงเงินไม่เกินมูลค่า

เงินสดของกรมธรรม ์และคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบี้ยที่ไดร้ับการอนุมตัิ

จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ก าหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลค ้าประกันด้วยวงเงินสูงสุดที่ 0.1 

ล้านบาท ซ่ึงคิดอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  เงินให้กู้ยืมแก่

พนกังานมีจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลกัทรัพย์ค ้าประกันจ านวนเงินสูงสุดที่ 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซ่ึงคิด

อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  เงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน

กรณีมีหลกัทรัพยค์ ้าประกนัมีจ านวนเงิน 39 ลา้นบาท และ 44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  

แสดงไดด้งัน้ี 
                                          (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปีส้ินสุด 
 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
    
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด/ปี 18,817  19,882 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด/ปี (267)  (1,065) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด/ปี 18,550  18,817 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งาน
ระหว่าง  

         ท่ีดิน อาคาร           อาคารชุด            ส านักงาน อ       ยานพาหนะ            ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 794,246 353,279 10,683 142,054 4,484 9,808 1,314,554 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - - - 6,243 - 19,002 25,245 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (4) - - (4) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - (112) - (59) - - (171) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (8,315) (457) (12,947) (848) - (22,567) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 794,246 344,852 10,226 135,287 3,636 28,810 1,317,057 

 

                                                                                                                                                                                               (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

   
เคร่ือง
ตกแต่ง    

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง  

ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งาน
ระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561    794,246 351,421 10,683 141,134 4,484 9,808 1,311,776 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - - - 6,243 - 19,002 25,245 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (4) - - (4) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (8,224) (457) (12,879) (848) - (22,408) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 794,246 343,197 10,226 134,494 3,636 28,810 1,314,609 
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14. สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

14.สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 
                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปล่ียนแปลงใน 
สินทรัพย์/หนี้สิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุด 

ส่วนเปล่ียนแปลงใน 
สินทรัพย์/หนี้สิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุด 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,962,282 3,051,790 (89,508) (36,809) 

 
- 

 
- 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 13,780 18,273 (4,493) (1,211) - - 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะ

ยาว 46,322 45,419 903 1,232 
- - 

อื่น ๆ 2,940 1,554 1,386 - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  3,025,324 3,117,036 (91,712) (36,788) - - 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผื่อขาย 1,485,689 1,602,880 106,456 28,982 (223,647) 133,617 
อื่น ๆ 2,536 2,536 - (1,023) - - 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 1,488,225 1,605,416 106,456 27,959 (223,647) 133,617 
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี - สุทธิ 1,537,099 1,511,620 (198,168) (64,747) 223,647 (133,617) 
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14.2 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 137,078 61,576 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ 
       การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 198,168 64,747 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน                             335,246 126,323 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบญัชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 2,088,344 1,047,968 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15% 20% 15% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 418,836 210,950 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ้่าย 
      ที่ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี (83,590) (84,627) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 335,246 126,323 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 2,094,180 1,054,748 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 418,836 210,950 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ้่ายที่ 
 ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี (83,590) (84,627) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 335,246 126,323 

15.สินทรัพย์อื่น 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

หลกัประกนัตราสารอนุพนัธ ์ - 45,000 - 45,000 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหน้า 100,911 135,785 100,917 135,785 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 31,462 34,411 31,462 34,411 
เงินมดัจ า 44,921 45,130 22,543 21,776 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 116,200 473,018 116,200 473,018 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 11,738 11,621 11,593 11,443 
อื่น ๆ 87,938 79,084 82,022 58,025 
รวมสินทรัพยอ์ืน่ 393,170 824,049 364,737 779,458 
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16. หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย 

หนี้สิน           

ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย 

หนี้สิน            

ส่วนท่ีเอา

ประกันภัย

ต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
  สัญญาประกนัภยัระยะยาว 261,055,468 - 261,055,468 256,595,053 - 256,595,053 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน       

ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 290,201 (133,277)  156,924 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 68,901 - 68,901 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,555,579 (573,207) 982,372 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   คา้งจ่าย 152,081 - 152,081 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,459,829 - 7,459,829 7,666,696 - 7,666,696 

รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 270,582,059 (706,484) 269,875,575 265,978,194 (404,713) 265,573,481 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย 

หนี้สิน           

ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย 

หนี้สิน            

ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว 261,055,432 - 261,055,432 256,595,048 - 256,595,048 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 290,201 (133,277)  156,924 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 68,901 - 68,901 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,555,579 (573,207) 982,372 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั 
   คา้งจ่าย 152,081 - 152,081 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,459,829 - 7,459,829 7,666,696 - 7,666,696 

รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 270,582,023 (706,484) 269,875,539 265,978,189 (404,713) 265,573,476 

16.1 ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวด  ส าหรับปี  ส าหรับงวด  ส าหรับปี 
 สามเดือนส้ินสุด  ส้ินสุดวันที่  สามเดือนส้ินสุด  ส้ินสุดวันที่ 
 วันที่ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  วันที่ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 256,595,053  233,412,294  256,595,048  233,412,294 
ส ารองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่และกรมธรรม์        
ประกนัภยัที่ยงัมีผลบงัคบั 7,162,053  30,075,220  7,162,022  30,075,215 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยั        
ขาดอายุการยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั ฯลฯ  (2,041,986)  (7,552,113)  (2,041,986)  (7,552,113) 

ส ารองลดลงจากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน (659,652)  659,652  (659,652)  659,652 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 261,055,468  256,595,053  261,055,432  256,595,048 
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16.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่               

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับปี             
ส้ินสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2560  

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 367,962 233,740 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปีปัจจุบนั (558,279) 2,080,116 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี 549,419 (1,945,894) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 359,102 367,962 

16.3 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ส ารองเบี้ยประกันภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่               

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับปี             
ส้ินสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2560  

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,180,093 1,134,217 
เบี้ยประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 1,220,614 3,331,744 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (845,128) (3,285,868) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 1,555,579 1,180,093 
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16.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัคา้งจ่าย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
เงินค่ามรณกรรม   107,696 125,662 
เงินครบก าหนด 42,121 40,444 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,264 2,284 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 152,081 168,390 

16.5 หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินรับตามกรมธรรมป์ระกันภยัคา้งจ่าย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

เงินฝากเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,926,279 7,126,814 
เบี้ยประกนัรับล่วงหน้า 454,849 462,377 
เจา้หน้ีกรณียกเวน้ค่าเบี้ยประกนัภยั 78,701 77,505 

รวมหน้ีสินอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 7,459,829 7,666,696 

17. เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

เงินคา้งจ่ายเกี่ยวกบัการประกนัภยัต่อ 1,377,025 1,003,195 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 1,377,025 1,003,195 
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว  197,054  193,385  195,365  191,781 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว
อื่น 36,429  35,442 

 
35,958  35,316 

รวมภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 233,483  228,827  231,323  227,097 

19. หน้ีสินอื่น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 786,302 753,494 779,149 751,547 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 554,200 409,977 551,919 409,497 
เบ้ียประกนัภัยท่ีได้รับเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรม์ยงัไม่อนุมติั 421,599 159,514 421,599 159,514 

เงินรับรอการโอนบญัชี 273,193 89,083 273,193 89,083 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 116,313 130,798 116,313 130,798 
เงินคา้งจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพย์ 126,189 171,926 126,189 171,926 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 42,664 59,730 42,451 59,550 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 59,262 141,699 58,921 140,566 
เงินวางประกนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ 31,500 - 31,500 - 
อื่น ๆ 60,653 72,379 60,716 56,034 
รวมหน้ีสินอ่ืน 2,471,875 1,988,600 2,461,950 1,968,515 
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20. ทุนที่ออกและช าระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
รายการกระทบยอดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น 
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น  
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,705,953  1,705,953  3,309,857  11,323 
ค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 21) 812  812  19,488  1,103 
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ์ เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการ 
   ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 - 

 

- 

 

12,426 

 

(12,426) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,706,765  1,706,765  3,341,771  - 

21. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั้ งที่ 2 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมตัิให้ออกใบส าคญั

แสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ไดเ้พื่อการเสนอขายแก่พนักงานจ านวน 20 ลา้นหน่วย 
โดย มีการจดัสรรทั้งส้ิน 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 7.15 ลา้นหน่วย และมติของ
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2554 อนุมตัิให้ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จ านวน 
7.15 ลา้นหน่วยดังกล่าว และอนุมตัิให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือ
ไม่ได้จ านวน 7.15 ลา้นหน่วยแทน และได้มีการจัดสรรให้พนักงานและ/หรือผูบ้ริหารโดยก าหนดให้
วนัที่ 1 เมษายน 2555 เป็นวนัให้สิทธิแก่พนกังานและ/หรือผูบ้ริหาร  
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รายละเอียดการอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พันหน่วย) 

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 รวม 

 เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเมื่อพน้สภาพ 
การเป็นพนกังานของบริษทัโดยมีอตัราใช้สิทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดจ้ านวน 
1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิเท่ากบัราคา 13.50 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และ 35.00 บาท ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 โดยสามารถใชสิ้ทธิครั้ งแรกเมื่อครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ไดร้ับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมตัิการปรับปรุงราคา                  
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานทั้ง 2 รุ่นที่ได้รับผลกระทบ       
จากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1 หุ้นเป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1.40 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิจะถูกปรับ
จาก 13.50 บาท และ 35.00 บาท เป็น 9.6429 บาท และ 25.00 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามล าดบั 

เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้รับอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นภายหลังวันที่                  
1 มกราคม 2554 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑม์ีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
บริษัทจึงได้ค านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันออกสิทธิเฉล่ียเท่ากับ 20.45 บาทต่อหุ้น              
เพื่อบนัทึกค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว  
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ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

อตัราเงินปันผลที่คาดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุ้นที่คาดการณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจากขอ้มูลใน

อดีตของราคาหุ้นของบริษทั) 
อตัราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึงร้อยละ 3.64 
อายุของสิทธิซ้ือหุ้น  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

หรือ    เมื่อพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั 
แบบจ าลองที่ใช ้ - Black Schole - continuous model 

 ค่าใช้จ่ายพนักงานในรูปของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2) ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 1.1 ลา้นบาท 

รายการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันหน่วย) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่              31 มีนาคม 2560 

 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 
2 

จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 612 
ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด (572) 
จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2560 40 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัที่เหลือทั้งหมดจ านวน 1.8 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นเงิน 63.2 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัจ านวน 0.57 ลา้นหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นจ านวน 20.02 ลา้นบาท โดย
บริษทัได้บนัทึกผลเงินรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัดังกล่าวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิ” โดยแสดง ในส่วนของเจา้ของ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ใช้สิทธิ จ านวนสิทธิ 

ราคาใช้

สิทธิต่อหุ้น 

รวมเงินที่

รับช าระ 

ทุนที่ออกและ

ช าระแล้ว 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น 

เงินรับล่วงหน้า         
ค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วันที่จดทะเบียน    

เพิ่มทุน 

วันที่ตลาด
หลักทรัพย์
แห่งประเทศ
ไทยรับเป็น
หลักทรัพย์

จดทะเบียน 

 (พันหน่วย) (บาท)       
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2        
ครั้ งที่ 9 572 25.00 - - - 20,024 24 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 
รวม 572  - - - 20,024   

22. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัน าเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกับการรายงานขอ้มูลตาม
ประเภทการรับประกันภัยที่ต้องรายงานแก่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภยั (“คปภ.”) เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงาน
ด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกันชีวิต และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย โดยส่วนงานในประเทศกัมพูชา มีจ านวนที่ไม่มีสาระส าคญั ทั้งน้ี รายการที่น าเสนอในส่วน
งานด าเนินงานน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด                        
ดา้นการด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทด้ังเดิม 
- แบบไม่ม ี      
ส่วนร่วมใน            
เงินปันผล 

ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่ม ี 
ส่วนร่วมใน           
เงินปันผล 

ประกัน
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล อื่น ๆ รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 12,975,356 320,378 9,801 - 13,305,535 
หัก  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจาก 
 การเอาประกนัภยัต่อ (563,892) - - - (563,892) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 12,411,464 320,378 9,801 - 12,741,643 
บวก (หัก) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 
 ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้

(เพ่ิมขึ้น) ลดลงจาก 
 ปีก่อน (79,982) - 375 - (79,607) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ      
จากการประกนัภยัต่อ 12,331,482 320,378 10,176 - 12,662,036 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 135,130 - - - 135,130 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 12,466,612 320,378 10,176 - 12,797,166 
 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมขึ้น          
จากงวดก่อน 4,233,838 226,577 - - 4,460,415 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์      
 ประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน - 
สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 7,843,706 10,824 742 - 7,855,272 

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 1,018,106 32,149 179 2,148 1,052,582 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 370,452 7,776 247 6 378,481 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 13,466,102 277,326 1,168 2,154 13,746,750 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทด้ังเดิม         
- แบบไม่ม ี      
ส่วนร่วมใน         
เงินปันผล 

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่ม ี       
ส่วนร่วมใน        
เงินปันผล 

ประกัน 
อุบัติเหตุ           
ส่วนบุคคล อื่น ๆ รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 12,799,620 338,355 9,803 - 13,147,778 
หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจาก 
 การเอาประกนัภยัต่อ (521,803) - - - (521,803) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 12,277,817 338,355 9,803 - 12,625,975 
หัก  ส ารองเบ้ียประกนัภยั 
 ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (85,620) - (141) - (85,761) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ      
จากการประกนัภยัต่อ 12,192,197 338,355 9,662 - 12,540,214 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 126,663 - - - 126,663 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 12,318,860 338,355 9,662 - 12,666,877 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมขึ้น 
จากงวดก่อน 7,431,684 133,633 - - 7,565,317 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์      
 ประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 
- สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 5,572,592 17,349 941 - 5,590,882 

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 811,126 21,253 206 1,954 834,539 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 182,150 4,411 126 - 186,687 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 13,997,552 176,646 1,273 1,954 14,177,425 
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23. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 241,943 224,431 238,368 221,153 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และ

อุปกรณ์ 45,779 41,085 44,645 40,407 
ค่าภาษีอากร 1,478 1,032 1,313 868 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 118,410 115,552 115,843 114,244 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 407,610 382,100 400,169 376,672 

24. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ (14,141) (2,850) 
ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 88,130 25,618 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4,834 (114,917) 
รวมผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 78,823  (92,149) 
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25. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซ่ึงมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงินก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดเ้ป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวแทน 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (observable 

inputs) ที่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์ี่จะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคต

ที่กิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 81,555 - 81,555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 40,196,262 6,377,458 46,573,720 
ตราสารหน้ี - 31,590,219 31,590,219 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 87,957 - 87,957 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 38,200,799 6,226,402 44,427,201 
ตราสารหน้ี - 32,694,734 32,694,734 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหน่วยลงทุน ค านวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบัญชี           

ที่ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

26. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกันแต่ละรายการ  บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
รายช่ือกิจการที่เกีย่วข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัภยั การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกนัชีวิต มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

การแพทย ์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
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รายช่ือกิจการที่เกีย่วข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 
บริษทั นารายณร่์วมพิพฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น มีผูถ้ือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั 
(มหาชน) 

อุตสาหกรรม มีผูถ้ือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน)(2) 

ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 
(มหาชน) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น ถือหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั 

บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั พาณิชย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวั
หลวง จ ากดั(1) 

จดัการกองทุน มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัย่อยของผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั 

Asia Insurance Company Limited(1) ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรนัส์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั 

นายหน้าประกนัวินาศ
ภยั 

เป็นบริษทัย่อย 

บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถ้ือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถ้ือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอ็ม ดี ไซน์ จ ากดั ธุรกิจบริการ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) 

Public Limited Company  
ประกนัชีวิต เป็นบริษทัย่อย 

 (1)       ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
กรรมการร่วมกนักบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม     บวัหลวง จ ากดั และ Asia Insurance 
Company Limited ตั้งแตว่นัดงักล่าวแลว้ และกลบัมาถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัใหม่ตั้งแต่วนัที่ 23 
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มีนาคม 2560 โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกรรมการร่วมกนักับ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบวัหลวง 
จ ากดั ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

(2) ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจนถึงวนัที่ 25 เมษายน 2560 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมการ
ร่วมกันกับ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่วนัดังกล่าวแลว้ ในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้ง
กัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกันระหว่างบริษทัและ
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม  

 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                      
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,728 2,214 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย 142,553 130,926 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากธนาคาร  106,520 127,433 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัท่ี

เกี่ยวขอ้ง 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู ้   กนัคิดให้กบัลกูคา้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์น 
 จ านองเป็นประกนั                                             

1,112 1,522 อตัราเดียวกบัอตัราท่ีบริษทัคิดให้กบัผูกู้ย้ืม
ทัว่ไป 
ท่ีมีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 104,110 71,139 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 2,581   3,220 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
รายไดค้่าธรรมเนียม                                   
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

20,447 - เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(7,219)  151,255 เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 528,643 396,069 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรา
ร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่าสินไหมรับคืนจากการประกนัต่อ 76,311 27,117 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ                                              7,423 13,520 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 43,393     24,837 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัท่ี

เกี่ยวขอ้งกนัคิดให้กบัลกูคา้ทัว่ไป 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 1,101 936 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม  

 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)    
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 
     

14,415           17,055 ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 90 บาทต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 29 บาทต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว 
และค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท และ 138 
บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 
91 บาท และ 307 บาทต่อเดือน 

  ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 
บาทต่อเดือนและค่ าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอ่ืน ๆ 3,528                178 เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาท่ีคดิกบั
สมาชิก 
ในอตัราโดยทัว่ไป 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย    
เบ้ียประกนัภยัรับ - 49 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 245 152 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดค่าเช่าและ

ค่าบริการ 
ต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  

 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,728 2,214 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย 142,553 130,926 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากธนาคารตัว๋สัญญา
ใชเ้งินและหุ้นกู ้

106,520 127,433 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   
  คิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินให้กูย้ืมโดยมีทรพัยสิ์น
จ านองเป็นประกนั                   

1,112 1,522 อตัราเดียวกบัอตัราท่ีบริษทัคิดให้กบัผูกู้ย้ืมทัว่ไป 
  ท่ีมีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 104,110    
71,139 

ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขาย 
 หลกัทรัพย ์

20,447 - เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าและแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศ 

(7,219)     
151,255 

เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จ 528,643 396,069 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 
ต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่าสินไหมรับคืนจากการประกนัภยั
ต่อ 

76,311 27,117 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ 7,423 13,520 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 43,357 24,810 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัคิด

ให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 1,095 936 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 
     

14,415 17,055 ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 90 
บาทต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาทต่อ
เดือน  ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 44 บาท และ  
 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 91 บาท และ 307 บาทต่อเดือน 
ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 100 
บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่อเดือน และค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอ่ืนๆ 2,263 178 เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาท่ีคดิกบัสมาชิกในอตัรา
โดยทัว่ไป 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เบี้ยประกันภยัรับจากช่องทางการจดัจ าหน่าย 
Bancassurance มีจ านวนโดยประมาณร้อยละ 69 และร้อยละ 68 ของเบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ ตามล าดบั  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561  
31 ธันวาคม 

2560 
 31 มีนาคม 

2561  
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทย่อย        
หน้ีสินอ่ืน        
   เงินมดัจ า -  -  -  66 
รวมหน้ีสินอ่ืน -  -  -  66 
        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
เงินฝากสถาบนัการเงิน                                                            
(รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 1,158,737  1,051,281 

 
1,147,031 

 
1,043,223 

        
สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนเผ่ือขาย - ราคาทุน        
ตราสารทุนในประเทศ 2,615,732  2,221,635  2,615,732  2,221,635 
หน่วยลงทุนในประเทศ 3,548,330  3,337,446  3,548,330  3,337,446 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย - ราคาทุน 6,164,062  5,559,081  6,164,062  5,559,081 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 1,499,504  2,030,324  1,499,504  2,030,324 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย - มูลค่ายตุิธรรม 7,663,566  7,589,405  7,663,566  7,589,405 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/               
ราคาทุนตดัจ าหน่าย    

 
 

 
 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,545,000  2,745,000  2,545,000  2,745,000 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,028,728  6,316,261  6,028,728  6,316,261 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ 
  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 8,573,728  9,061,261 

 
8,573,728 

 
9,061,261 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 11,167  11,167  11,167  11,167 
เงินให้กูย้ืม 66,822  73,060  66,822  73,060 

รวมสินทรัพยล์งทุน 16,315,283  16,734,893  16,315,283  16,734,893 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561  
31 ธันวาคม 

2560 
 31 มีนาคม 

2561  
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 264,229  230,784  264,229  230,784 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 6,820,858  5,585,475 

 
6,820,858 

 
5,585,475 

สินทรัพยอ่ื์น        
รายไดค้า้งรับ 1,872  6,641  -  - 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 31,462  34,411  31,462  34,411 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  771  208  771  208 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 34,105  41,260  32,233  34,619 
        
เจา้หน้ีจากการประกนัภยัต่อ 296,660  187,294  296,660  187,294 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 3,922  10,468  3,922  10,468 
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 6,720,509  5,622,022 

 
6,720,509 

 
5,622,022 

        
หน้ีสินอ่ืน        

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 408,316  366,786  408,316  366,786 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 6,328  16,410  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการคา้งจ่าย 84  128  84  128 

รวมหน้ีสินอ่ืน 414,728  383,324  408,400  366,914 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12.4 9.8 12.4 9.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 0.6 1.1 0.6 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุ 21) - 0.4 - 0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 13.5 10.8 13.5 10.8 

รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไวใ้น                
หมายเหตุขอ้ 21 

27. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทัได้วางหลกัทรัพยป์ระกันไวก้ับนายทะเบียน                

ตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 23,182 24,983 23,200 25,605 
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28. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยักบั

นายทะเบียนตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 55,528,515 63,571,355 52,400,828 61,274,166 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 4,899,950 5,531,289 5,699,921 6,375,488 

รวม 60,428,465 69,102,644 58,100,749 67,649,654 

29. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษทัอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น  

 (พันบาท) (พันหุ้น) (บาท) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทั 1,755,928 924,462 1,707,566 1,706,754 1.03 0.54 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 - - - 388   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 1,755,928 924,462 1,707,566 1,707,142 1.03 0.54 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น  
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 (พันบาท) (พันหุ้น) (บาท) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

ก าไรส าหรับงวดส่วนที่หุ้นของผูถ้ือหุ้นบริษทั 1,758,934 928,425 1,707,566 1,706,754 1.03 0.54 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 - - - 388   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 1,758,934 928,425 1,707,566 1,707,142 1.03 0.54 

30. ภาระผูกพัน 
30.1 ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาก่อสร้างอาคารกับบริษัท

ภายในประเทศเป็นจ านวนเงิน 65.76 ลา้นบาท และ 228.06 ลา้นบาท ตามล าดับ และบริษทัมีภาระผูกพนั
คงเหลือที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเป็นจ านวน 43.95 ลา้นบาท และ 44.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 

30.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนตแ์ละ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และประมาณ                   
1 ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่า       
ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 51.67 44.17 95.84 
สัญญาบริการ 11.00 0.03 11.03 

รวม 62.67 44.20 106.87 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 49.69 47.17 96.86 
สัญญาบริการ 0.23 0.03 0.26 

รวม 49.92 47.20 97.12 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 51.52 43.99 95.51 
สัญญาบริการ 10.99 - 10.99 
รวม 62.51 43.99 106.50 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 49.53 46.95 96.48 
สัญญาบริการ 0.21 - 0.21 
รวม 49.74 46.95 96.69 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่     
31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 มีนาคม 2560 จ านวน 17.05 ลา้นบาท และ 36.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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30.3 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัอาจต้องฝากเงินในอนาคตจากเงื่อนไข
การลงทุนตามหมายเหตุขอ้ 9.5 (1) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายภายใน   31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  

1 ปี   1,200,000 1,200,000 
2 - 5 ปี   600,000 600,000 

31. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความ                  
ยงัไม่ส้ินสุดจ านวนรวมประมาณ 17 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามล าดับ จากการเป็นผูร้ับประกนัภยั 
บริษทัยงัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าความเสียหายจากคดีความดงักล่าว เน่ืองจากยงัคงมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลของการพิจารณาคดี 

32. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาล 
 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของ  
บริษทัในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดร้ับอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแลว้ เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2561 

33. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 
ไดม้ีการจดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

รายการ พันบาท รายการที่แสดงไว้เดิม รายการที่แสดงใหม่ 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 18,962 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 

34. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2561 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมลูทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนา                
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการรับประกันชีวิต ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 
23/115-121 ซอยศูนยว์ิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34                           
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม โดยบริษทัเลือก
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ                       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนด                
ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัประกนัชีวิต ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2560 ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี               
ที่น าเสนอครั้ งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ไดร้ายงาน
ไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีควบคู่ไปกับงบการเงิน
ประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้                   
เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษแปลมา
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบ
ไดม้าจากงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และ
ค่าใชจ้่าย ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยในระหว่างงวด  

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี  

  จัดตั้งขึ้นใน สัดส่วนการถือหุ้น 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันท่ี 

   
30 มิถุนายน 

2561 

 31 
ธันวาคม 

2560  
   ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั ไทย 99  99 
Bangkok Life Assurance (Cambodia)  
  Public Limited Company 

ประกนัชีวิต กมัพูชา 52  52 

บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดร้ับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการส่ังการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
บริษทัน างบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมตั้งแต่
วนัที่บริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที่บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้น งบ
การ เ งินระหว่ า งกาลของบริษัทย่อยได้จัดท า ข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญ ชีที่ส าคัญ                                    
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกันที่มี
สาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้  
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ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน  

2.4 นโยบายการบญัชี 
งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและ
วิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้น 
นโยบายการบญัชีส าหรับส่วนงานด าเนินการที่ยกเลิก โดยกลุ่มบริษทัจะแยกแสดงรายการก าไร
ขาดทุนสุทธิจากภาษีที่เก่ียวขอ้งจากส่วนด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และหรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับรอบปีบญัชีปัจจุบนั 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 56 ฉบบัที่มีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ 
การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั      
ต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาที่ท ากบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 และจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบตัิกบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบตัิ 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า                            
เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561  

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561  

 31 ธันวาคม 
2560 

เงินสดในมือ 6,175  5,687  6,174  5,686 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 1,865,198  1,701,448  1,775,833  1,602,748 
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3,861,897  2,268,657  3,861,897  2,268,658 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,733,270  3,975,792  5,643,904  3,877,092 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากออมทรัพย์และตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ 0.38                  
ถึง 1.25 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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5. เบีย้ประกันภัยค้างรับ 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอายุ

คา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จากการรับประกันภัยโดยตรง 
 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  2,175,991  1,893,022 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 79,352  10,471 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 36,151  3,122 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 23,893  1,577 
คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 22,199  2,221 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 2,337,586  1,910,413 

ส าหรับเบี้ ยประกันภยัค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ี               
ให้เป็นไปตามระยะเวลาการช าระหน้ี โดยหน้ีที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษทัได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
กบัตวัแทนและนายหนา้เป็นรายกรณีไป 

ส าหรับเบี้ยประกันภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกว่าระยะเวลาที่บริษทัผ่อนผนั
ให้แก่ลูกคา้ เบี้ยประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมตัิจากการอนุมตัิให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
    
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภัยต่อ    
ส ารองสินไหมทดแทน 143,087  127,385 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  564,746  277,328 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  707,833  404,713 
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7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภยัต่อประกอบด้วยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 732,856  928,466 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 732,856  928,466 

8. สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตราสารอนุพนัธ์จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการใช้ 
ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง        
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 453,460  200,534  701,820  132,206 
ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ในเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
26,425 

 
 

 
63,625 

 
36,670 

 
937 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 479,885  264,159  738,490  133,143 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 2561  

  จ านวนเงิน  มูลค่าสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เหรียญสหรัฐอเมริกา  609,900  170,511  971,346 
ยูโร  10,000  -  5,781 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เยน  1,240,910  254  10,755 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  39,500  -  64,238 
เหรียญสิงคโปร์  74,296  -  48,241 
ยูโร  26,420  12,270  2,066 

รวมตราสารอนุพนัธ์  2,001,026  183,035  1,102,427 
 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2560  

  จ านวนเงิน  มูลค่าสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เหรียญสหรัฐอเมริกา  670,190  341,168  738,011 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เยน  1,240,910  5,250  401 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  36,353  1,587  9,031 
เหรียญสิงคโปร์  38,711  38  11,980 
ยูโร  23,820  1,404  6,190 

รวมตราสารอนุพนัธ์  2,009,984  349,447  765,613 

 



107 
 

   
   

 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนเพื่อคา้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่า

ยุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อค้า        
ตราสารทุน 89,391  59,784  93,945  87,957 
รวม 89,391  59,784  

93,945 
          

87,957 
หัก  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,607)  -  (5,988)  - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 59,784  59,784  87,957  87,957 

9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนเผื่อขายประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/    ราคาทุน/   
 ราคาทุนตัด

จ าหน่าย 
  
มูลค่ายุติธรรม 

 ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

  
มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,159,356  2,566,036  4,535,380  5,474,506 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,188,548  27,947,402  24,317,183  26,159,147 
ตราสารทุน 31,207,392  36,013,661  27,271,423  35,035,436 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,404,803  1,271,163  2,736,998  2,533,144 
ตราสารทุนต่างประเทศ 8,581,149  9,519,876  6,726,696  7,919,702 
รวม 69,541,248  77,318,138  65,587,680  77,121,935 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7,776,890  -  11,534,255  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 77,318,138  77,318,138  77,121,935  77,121,935 
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9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/  ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด    
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 137,663,793  142,116,574 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 63,812,428  56,171,062 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 7,234,500  6,275,770 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 3,750,000  3,810,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 212,460,721  208,373,406 

9.4 เงินลงทุนทัว่ไป 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนทัว่ไปประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป    
ตราสารทุน 30,302  29,588 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 30,302  29,588 

9.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝงที่บริษทัจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดมี
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน

และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 600 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 2 - 10  ปี และ2 - 
11 ปี ตามล าดบั และมีเงื่อนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนดหรือ   เรียกเงิน
ฝากเพิ่ม และมีดอกเบี้ยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 
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(2) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน    และตัว๋แลกเงิน
จ านวนรวม 2,600 ลา้นบาท และ 2,600 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มี
อายุคงเหลือประมาณ 2 - 4 ปี และ 2 - 5 ปี ตามล าดบั และมีดอกเบี้ยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล 
(CMT Index) 

(3) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋แลกเงิน
จ านวนรวม 3,480 ลา้นบาท และ 3,438 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุ
คงเหลือประมาณ 2 - 10 ปี และ 2 - 11 ปี ตามล าดับ และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋แลกเงิน
ดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(4) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน    และตัว๋แลกเงิน
จ านวนรวม 909 ลา้นบาท และ 886 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุ
คงเหลือประมาณ 15 ปี และ 16 ปี ตามล าดบั โดยธนาคารดังกล่าววางพนัธบตัรรัฐบาลคิดเป็นอตัราร้อยละ 70 - 80 
ของมูลค่าตัว๋สัญญาใชเ้งินและ ตัว๋แลกเงินที่ออกเพื่อเป็นหลกัประกนั และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใช้
เงินและ ตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(5) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน     จ านวนรวม 439 ลา้น
บาท และ 430 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 13 ปี 
และ14 ปี ตามล าดับ มีเงื่อนไขโดยผูอ้อกตราสาร มีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนด และมีเงื่อนไขของการ
เวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(6) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 1,613 
ล้านบาท และ 1,589 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 7 - 8 ปี และ 8 - 9 ปี ตามล าดับ และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงิน
ดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
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9.6 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพนั 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงมีราคาทุนหรือทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 60,428 ลา้นบาท และ 58,124 ลา้นบาท ตามล าดบั วางไว้
กบันายทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกันและเงินส ารองตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ที่ 28 และขอ้ 29 

9.7 ผลก าไรจากเงินลงทุน 
ผลก าไรจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือน                                 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือน                                      

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  2561  2560  2561  2560 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้  (614)  -  3,090  2,097 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย  458,892  535,860  829,793  696,909 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  -  (49,115)  -  (7,814) 
รวมก าไรจากเงินลงทุน  458,278  486,745  832,883  691,192 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

    จัดต้ังข้ึน   ทุนที่ออกและ       
บริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ในประเทศ  เรียกช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

      30 มิถุนายน
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์  
   โบรคเกอร์ จ ากดั 

 นายหน้าประกนั                      
วินาศภยั 

 ไทย   
24,000 

   
24,000 

  
99 

  
99 

  
23,760 

   
23,760 

Bangkok Life Assurance  
 (Cambodia) Public Limited 

Company 

 ประกนัชีวิต  กมัพูชา   
 

153,598 

  
 

153,598 

  
 

 52(2) 

  
 

52(2) 

  
 

127,357 

  
 

127,357 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1)      -  -      (52,680)  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย      177,598  177,598      98,437  151,117 

(1) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมตัิให้
หยุดการประกอบกิจการและด าเนินการช าระบญัชีโดยสมคัรใจ (ดูหมายเหตุขอ้ 11)  

(2) ตามที่ระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั”  
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11. การด าเนินงานที่ยกเลิก  
เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมตัิให้หยุดการประกอบกิจการและด าเนินการช าระบญัชีโดย
สมัครใจ ทั้ งน้ีบริษัทได้จัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company  เป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้รวมสินทรัพยข์องการด าเนินงานที่ยกเลิกไว้
จ านวน 107 ลา้นบาท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินมดัจ า  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกแสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน   2561  2560 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
รายได ้   11  167 
ค่าใชจ่้าย   (7,396)  (8,841) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (7,385)  (8,674) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   -  - 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนนิงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี   (7,385)  (8,674) 
    

ขาดทุนต่อหุ้น*      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   (0.01)  (0.01) 

* ขาดทุนต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั  
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(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถนุายน   2561  2560 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
รายได ้   54  241 
ค่าใชจ่้าย   (13,335)  (14,764) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (13,281)  (14,523) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   -  - 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนนิงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี   (13,281)  (14,523) 
    ขาดทุนต่อหุ้น*      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   (0.01)  (0.01) 

* ขาดทุนต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั  

12. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับ
โดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบี้ยที่คา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ านอง                
เป็นประกัน 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
รวม 

                  
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,391,491  767,625  2,865,219  1,510  3,506  3  10,260,216  769,138  11,029,354 
เกินกว่าก าหนดช าระ                  

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  82,202  395  -  -  82,202  395  82,597 
3 - 6 เดอืน -  -  2,487  70  -  -  2,487  70  2,557 
6 - 12 เดือน -  -  5,963  305  -  -  5,963  305  6,268 
มากกว่า 12 เดือน -  -  14,029  467  53  2  14,082  469  14,551 

รวม 7,391,491  767,625  2,969,900  2,747  3,559  5  10,364,950  770,377  11,135,327 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (6,034)  (757)  -  -  (6,034)  (757)  (6,791) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับ 7,391,491  767,625  2,963,866  1,990  3,559  5  10,358,916  769,620  11,128,536 

(2) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ านอง                
เป็นประกัน 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
รวม 

                  
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,104,797  710,107  2,249,943  1,720  6,911  8  9,361,651  711,835  10,073,486 
เกินกว่าก าหนดช าระ                  

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  29,107  208  -  -  29,107  208  29,315 
3 - 6 เดอืน -  -  2,948  59  -  -  2,948  59  3,007 
6 - 12 เดือน -  -  -  -  -  -  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน -  -     15,477  545  53  2  15,530  547  16,077 

รวม 7,104,797  710,107  2,297,475  2,532  6,964  10  9,409,236  712,649  10,121,885 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (4,632)  (507)  -  -  (4,632)  (507)  (5,139) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับ 7,104,797  710,107  2,292,843  2,025  6,964  10  9,404,604  712,142  10,116,746 

(3) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผูเ้อาประกนั โดยให้กู้ในวงเงินไม่เกินมูลค่า
เงินสดของกรมธรรม ์และคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบี้ยที่ไดร้ับการอนุมตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ก าหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลค ้าประกันด้วยวงเงินสูงสุดที่ 0.1 
ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  เงินให้กูย้ืมแก่
พนกังานมีจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลกัทรัพยค์ ้าประกันจ านวนเงินสูงสุดที่ 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน   ซ่ึงคิด
อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน
กรณีมีหลกัทรัพยค์ ้าประกนัมีจ านวนเงิน 37 ลา้นบาท และ 44 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 
 วันที่ 31 ธันวาคม

2560 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด/ปี 18,817  19,882 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด/ปี (533)  (1,065) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด/ปี 18,284  18,817 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  งานระหว่าง  

         ท่ีดิน อาคาร           อาคารชุด            ส านักงาน อ       ยานพาหนะ            ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 794,246 353,279 10,683 142,054 4,484 9,808 1,314,554 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - 14 - 11,272 3,060 45,801 60,147 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (57) - - (57) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - 45 - 24 - - 69 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (16,228) (916) (26,246) (1,780) - (45,170) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  794,246 337,110 9,767 127,047 5,764 55,609 1,329,543 
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                                                                                                                                                                                                 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  
 

   
เคร่ือง
ตกแต่ง    

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง  

ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งาน
ระหว่าง  

        
 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561    794,246 351,421 10,683 141,134 4,484 9,808 1,311,776 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - 14 - 11,262 3,060 45,801 60,137 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (57) - - (57) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (15,946) (916) (26,045) (1,780) - (44,687) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  794,246 335,489 9,767 126,294 5,764 55,609 1,327,169 

15. สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
15.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบ
ทางภาษีที่เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,889,097 3,051,790 (73,185) (228,545) 

 
- 

 
- 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 14,281 18,273 501 1,160 - - 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 47,225 45,419 903 510 - - 

อ่ืน ๆ 17,066 1,554 14,126 4 - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,967,669 3,117,036 (57,655) (226,871) - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผ่ือขาย 885,935 1,602,880 (45,691) 101,650 (554,064) (62,606) 

อ่ืน ๆ 2,227 2,536 (309) (507) - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 888,162 1,605,416 (46,000) 101,143 (554,064) (62,606) 

สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 2,079,507 1,511,620 (11,655) (328,014) 554,064 62,606 

       



116 
 

   
   

 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,889,097 3,051,790 (162,693) (265,354) 

 
- 

 
- 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 14,281 18,273 (3,992) (51) - - 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 47,225 45,419 1,806 1,742 - - 
อื่น ๆ 17,066 1,554 15,512 4 - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,967,669 3,117,036 (149,367) (263,659) - - 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผื่อขาย 885,935 1,602,880 60,765 130,632 (777,710) 71,011 
อื่น ๆ 2,227 2,536 (309) (1,530) - - 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 888,162 1,605,416 60,456 129,102 (777,710) 71,011 
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี - สุทธิ 2,079,507 1,511,620 (209,823) (392,761) 
777,710 (71,011) 

15.2 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 172,133  (108,854)  309,211  (47,278) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 1,458  5,489  1,458  5,489 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ 

   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
 

11,655 
  

328,014 
  

209,823 
  

392,761 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 185,246  224,649  520,492  350,972 



117 
 

   
   

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบญัชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,419,339  1,453,120  3,513,579  2,506,937 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15% 20%  15% 20%  15% 20%  15% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 273,423  290,717  692,259  501,667 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

   ของปีก่อน 
 

1,458 
  

5,489 
  

1,458 
  

5,489 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใชจ้่าย 
     ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 

 
(89,635) 

  
(71,557) 

  
(173,225) 

  
(156,184) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 
185,246 

  
224,649 

  
520,492 

  
350,972 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,367,112  1,453,586  3,461,292  2,508,334 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 273,423  290,717  692,259  501,667 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน 

 
1,458 

  
5,489 

  
1,458 

  
5,489 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใชจ้่าย 
      ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 

 
(89,635) 

  
(71,557) 

  
(173,225) 

  
(156,184) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก าไร 
หรือขาดทุน 

 
185,246 

  
224,649 

  
520,492 

  
350,972 
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16. สินทรัพย์อื่น 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2561  31 ธันวาคม 2560  
30 มิถุนายน 

2561  31 ธันวาคม 2560  
หลกัประกนัตราสารอนุพนัธ์ 48,000 45,000 48,000 45,000 
ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหน้า 100,917 135,785 100,917 135,785 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 28,514 34,411 28,514 34,411 
เงินมดัจ า 48,206 45,130 24,435 21,776 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 148,798 473,018 148,798 473,018 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
 - ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (17,074) - (17,074) - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 22,217 11,621 22,087 11,443 
อื่น ๆ 98,575 79,084 91,612 58,025 
รวมสินทรัพยอ์ื่น 478,153 824,049 447,289 779,458 

17. หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
  สัญญาประกนัภยัระยะยาว 264,294,106 - 264,294,106 

256,595,05
3 - 256,595,053 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 223,045 (143,087) 79,958 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 71,403 - 71,403 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,447,821 (564,746) 883,075 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   คา้งจ่าย 189,816 - 189,816 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,446,447 - 7,446,447 7,666,696 - 7,666,696 
รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 

273,672,638 (707,833) 272,964,805 
265,978,19

4 (404,713) 265,573,481 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว 264,294,024 - 264,294,024 256,595,048 - 256,595,048 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 223,045 (143,087) 79,958 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 71,403 - 71,403 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,447,821 (564,746) 883,075 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   คา้งจ่าย 189,816 - 189,816 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,446,447 - 7,446,447 7,666,696 - 7,666,696 
รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 273,672,556 (707,833) 272,964,723 265,978,189 (404,713) 265,573,476 

17.1 ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 256,595,053  233,412,294  256,595,048  233,412,294 
ส ารองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่และกรมธรรม์        
ประกนัภยัที่ยงัมีผลบงัคบั 12,381,476  30,075,220  12,381,399  30,075,215 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยั        
ขาดอายุการยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั ฯลฯ  (4,022,771)  (7,552,113)  (4,022,771)  (7,552,113) 

ส ารองเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จากการทดสอบความเพียงพอ        
ของหน้ีสิน (659,652)  659,652  (659,652)  659,652 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 264,294,106  256,595,053  264,294,024  256,595,048 
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17.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย 

                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 367,962 233,740 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปีปัจจุบนั 986,909 2,080,116 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (1,060,423) (1,945,894) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 294,448 367,962 

17.3 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,180,093 1,134,217 
เบี้ยประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 1,992,256 3,331,744 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (1,724,528) (3,285,868) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 1,447,821 1,180,093 
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17.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัค้าง
จ่ายประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
เงินค่ามรณกรรม   146,250 125,662 
เงินครบก าหนด 41,669 40,444 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 1,897 2,284 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 189,816 168,390 

17.5 หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินรับตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

เงินฝากเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,937,193 7,126,814 
เบี้ยประกนัรับล่วงหน้า 430,090 462,377 
เจา้หน้ีกรณียกเวน้ค่าเบี้ยประกนัภยั 79,164 77,505 

รวมหน้ีสินอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 7,446,447 7,666,696 

18. เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

เงินคา้งจ่ายเกี่ยวกบัการประกนัภยัต่อ 969,288 1,003,195 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 969,288 1,003,195 
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561   31 ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว  201,300  193,385  199,526  191,781 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 36,736  35,442  36,599  35,316 

รวมภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 238,036  228,827  236,125  227,097 

20. หน้ีสินอื่น 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 652,451 753,494 651,332 751,547 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 483,141 409,977 482,399 409,497 
เบ้ียประกนัภัยท่ีได้รับเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรม์ยงัไม่อนุมติั 144,192 159,514 144,192 159,514 

เงินรับรอการโอนบญัชี 103,197 89,083 103,197 89,083 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 134,359 130,798 134,359 130,798 
เงินคา้งจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพย์ 56,166 171,926 56,166 171,926 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 27,570 59,730 27,132 59,550 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 109,772 141,699 109,081 140,566 
อื่น ๆ 67,991 72,379 62,538 56,034 

รวมหน้ีสินอ่ืน 1,778,839 1,988,600 1,770,396 1,968,515 



123 
 

   
   

 

21. ทุนที่ออกและช าระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
รายการกระทบยอดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ส ารองส่วนทุน 

  
 

 
 จากการจ่ายโดย

ใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น 
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น  
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,705,953  1,705,953  3,309,857  11,323 
ค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22) 1,613  1,613  38,710  1,103 
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ์ เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการ 
   ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 - 

 

- 

 

12,426 

 

(12,426) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 

22. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั้ งที่ 2 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมตัิให้ออกใบส าคญั

แสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ไดเ้พื่อการเสนอขายแก่พนักงานจ านวน 20 ลา้นหน่วย 
โดย มีการจดัสรรทั้งส้ิน 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 7.15 ลา้นหน่วย และมติของ
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2554 อนุมตัิให้ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จ านวน 
7.15 ลา้นหน่วยดังกล่าว และอนุมตัิให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือ
ไม่ได้จ านวน 7.15 ลา้นหน่วยแทน และได้มีการจัดสรรให้พนักงานและ/หรือผูบ้ริหารโดยก าหนดให้
วนัที่ 1 เมษายน 2555 เป็นวนัให้สิทธิแก่พนกังานและหรือผูบ้ริหาร  
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รายละเอียดการอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พันหน่วย) 

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 รวม 

 เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเมื่อพน้สภาพ 
การเป็นพนกังานของบริษทัโดยมีอตัราใช้สิทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดจ้ านวน 
1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิเท่ากบัราคา 13.50 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และ 35.00 บาท ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 โดยสามารถใชสิ้ทธิครั้ งแรกเมื่อครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ไดร้ับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมตัิการปรับปรุงราคา การ
ใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานทั้ง 2 รุ่นที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้นเป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1.40 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิจะถูกปรับจาก 13.50 
บาท และ 35.00 บาท เป็น 9.64 บาท และ 25.00 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบส าคญัแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 ตามล าดบั 

เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้รับอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นภายหลังวันที่                  
1 มกราคม 2554 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑม์ีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
บริษทัจึงได้ค านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัออกสิทธิเฉล่ียเท่ากับ 20.45 บาทต่อหุ้น เพื่อ
บนัทึกค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว  
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ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

อตัราเงินปันผลที่คาดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุ้นที่คาดการณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตของ

ราคาหุ้นของบริษทั) 
อตัราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึงร้อยละ 3.64 
อายุของสิทธิซ้ือหุ้น  - ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ    

เมื่อพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั 
แบบจ าลองที่ใช ้ - Black Schole - continuous model 

 ค่าใชจ้่ายพนกังานในรูปของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2) ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจ านวน 1.10 ลา้นบาท  

รายการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันหน่วย) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 

จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 612 
ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด (572) 

จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 40 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัที่เหลือทั้งหมดจ านวน 1.8 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นเงิน 63.20 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัจ านวน 0.57 ลา้นหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นจ านวน 20.02 ลา้นบาท โดย
บริษัทได้บันทึกเงินรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิ” โดยแสดง ในส่วนของเจา้ของ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2560 

ใช้สิทธิ จ านวนสิทธิ 
ราคาใช้

สิทธิต่อหุ้น 
รวมเงินที่
รับช าระ 

ทุนที่ออก
และช าระ
แล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

เงินรับล่วงหน้า         
ค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วันที่จดทะเบียน    
เพิ่มทุน 

วันที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรบั
เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน 

 (พันหน่วย) (บาท)       
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2        
ครั้ งที่ 9 572 25.00 - - - 20,023 24 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 
รวม 572  - - - 20,023   

23. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัน าเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกับการรายงานขอ้มูลตาม
ประเภทการรับประกันภัยที่ต้องรายงานแก่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภยั (“คปภ.”) เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงาน
ด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกันชีวิต และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย โดยส่วนงานในประเทศกัมพูชา มีจ านวนที่ไม่มีสาระส าคญั ทั้งน้ี รายการที่น าเสนอในส่วนงาน
ด าเนินงานน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด                        
ดา้นการด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรายไดจ้าก
การรับประกนัภยักบับุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงในจ านวนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยั 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 แสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 7,627,101  187,763  10,406  -  7,825,270 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (286,332)  -  -  -  (286,332) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 7,340,769  187,763  10,406  -  7,538,938 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยงัไม่ถือเป็น

รายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน 99,579 
 

- 
 

(282) 
 

- 
  

99,297 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 7,440,348  187,763  10,124  -  7,638,235 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 99,232  -  -  -  99,232 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 7,539,580  187,763  10,124  -  7,737,467 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 3,104,000 

 
134,591 

 
- 

 
- 

  
3,238,591 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภัยต่อ 5,069,675  12,714  1,757  -  5,084,146 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 803,318  15,102  217  2,665  821,302 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 201,831  3,680  210  -  205,721 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 9,178,824  166,087  2,184  2,665  9,349,760 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 7,958,625  136,838  10,542  -  8,106,005 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (186,646)  -  -  -  (186,646) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 7,771,979  136,838  10,542  -  7,919,359 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน 1,717 
 

- 
 

(594) 
 

- 
  

1,123 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 7,773,696  136,838  9,948  -  7,920,482 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 60,119  -  -  -  60,119 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 7,833,815  136,838  9,948  -  7,980,601 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 3,586,122 

 
108,145 

 
- 

 
- 

  
3,694,267 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภัยต่อ 4,817,293  8,616  1,763  -  4,827,672 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 715,960  15,694  198  1,747  733,599 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 162,323  2,648  165  84  165,220 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 9,281,698  135,103  2,126  1,831  9,420,758 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 20,602,422  508,141  20,207  -  21,130,770 
หัก   เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (850,224)  -  -  -  (850,224) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 19,752,198  508,141  20,207  -  20,280,546 
บวก  ส ารองเบี้ยประกันภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้  

 ลดลงจากปีก่อน 19,597 
 

- 
 

93 
 

- 
  

19,690 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 19,771,795  508,141  20,300    20,300,236 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 234,362  -  -  -  234,362 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 20,006,157  508,141  20,300  -  20,534,598 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7,337,808 

 
361,168 

 
- 

 
- 

  
7,698,976 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 12,913,381  23,538  2,499  -  12,939,418 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,821,417  47,251  396  4,813  1,873,877 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 572,128  11,456  457  6  584,047 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 22,644,734  443,413  3,352  4,819  23,096,318 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม  
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 20,758,179  475,193  20,345  -  21,253,717 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (708,449)  -  -  -  (708,449) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 20,049,730  475,193  20,345  -      20,545,268 
หัก  ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (83,903) 
 

- 
 

(735) 
 

- 
  

(84,638) 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 19,965,827  475,193  19,610  -  20,460,630 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 186,782  -  -  -  186,782 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 20,152,609  475,193  19,610  -  20,647,412 

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 11,017,803 

 
241,778 

 
- 

 
- 

 
11,259,581 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและ          
ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 10,389,886  25,965  2,704  -  10,418,555 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,527,070  36,947  404  3,701  1,568,122 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 342,000  7,059  291  84  349,434 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 23,276,759  311,749  3,399  3,785  23,595,692 
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24. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 252,594  240,670  494,178  465,101 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 44,340  41,469  88,052  82,554 
ค่าภาษีอากร 3,032  2,692  4,065  3,723 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 132,896  138,095  242,435  243,541 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 432,862  422,926  828,730  794,919 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 252,594  240,441  490,962  461,594 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 43,178  41,900  87,823  82,307 
ค่าภาษีอากร 2,753  2,855  4,066  3,723 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 132,189  135,911  242,036  243,481 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 430,714  421,107  824,887  791,105 
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25. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า 
 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

 
(7,932) 

 
(7,187) 

 
(22,073) 

 
(10,037) 

ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขาย 
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
(138,706) 

 
(17,195) 

 
(50,576) 

 
8,423 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
 เงินตราต่างประเทศ 

 
54,283 

 
(34,881) 

 
59,117 

 
(149,798) 

รวมผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม  (92,355)  (59,263)  (13,532)  (151,412) 

26. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซ่ึงมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงินก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดเ้ป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวแทน 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (observable 

inputs) ที่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์ี่จะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคต

ที่กิจการประมาณข้ึน  
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 59,784 - 59,784 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 40,338,700 6,620,425 46,959,125 
ตราสารหน้ี - 30,359,013 30,359,013 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 87,957 - 87,957 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 38,200,799 6,226,402 44,427,201 
ตราสารหน้ี - 32,694,734 32,694,734 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหน่วยลงทุน ค านวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบัญชี           

ที่ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกันแต่ละรายการ  บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
รายช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกนัชีวิต มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)(2) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั พาณิชย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั(1) จดัการกองทุน มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัย่อยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
Asia Insurance Company Limited(1) ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั เป็นบริษทัย่อย 
บริษทั บางปะอิน กอล์ฟ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) (3)  การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอ็ม ดี ไซน์ จ ากดั ธุรกิจบริการ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั ไอ-ไดเร็คท ์ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัชิวิต มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 
 Limited Company  

ประกนัชีวิต เป็นบริษทัย่อย 

ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวข้องกันจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมการ
ร่วมกันกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม     บัวหลวง จ ากัด และ Asia Insurance Company Limited 
ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ และกลบัมาถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันใหม่ตั้งแต่วนัที่ 23 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มบริษทั
และบริษทัมีกรรมการร่วมกนักบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบวัหลวง จ ากดั และถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้ง
กันจนถึงวนัที่ 5 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษทั หลกัทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากัด  ตั้งแต่วนัดังกล่าวแลว้ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจนถึงวนัที่ 25 เมษายน 
2560 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่
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วนัดงักล่าวแลว้ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
กรรมการร่วมกนักบั บริษทั บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิ ถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี                  
รายการธุรกิจที่ส าคญักับกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามที่ตกลงกนัระหว่างบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 

 

 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                            
เบี้ยประกนัภยัรับ 1,597  2,481  4,325  4,695  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบี้ยประกนัภยัต่อจ่าย 60,626  42,673  203,179  173,599  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู้ 

103,241 
 

 111,135  209,761  238,568  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั 
 ที่เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กูยื้ม 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ านอง 
 เป็นประกนั                                             

1,050 
 
 

 1,443  2,162  2,965  อตัราเดียวกบัอตัราที่บริษทัคิดให้กบั 
 ผูกู้ยื้มทัว่ไปที่มีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 61,520  103,483  165,630  174,622  ตามที่ประกาศจ่าย 
รายไดค้่าตอบแทนและ 
 ค่าบริการ 

3,119  3,031  5,700  6,251  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัในอตัราทัว่ไป 

รายไดค้่าธรรมเนียม     
 นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

6,319  -  26,766  -  เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้า 
 ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

(50)  60,662  (7,269)  211,917  เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 440,747  340,517  969,390  736,586  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรา
ร้อยละต่อเบี้ยประกันภยัรับ 

ค่าสินไหมรับคืน 70,540  63,301  146,851  90,418  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและ 
 ค่าตรวจสุขภาพ                                              

3,508  20,196  10,931  33,716  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 32,607  40,808  76,000  65,645  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั 
 ที่เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย 505  303  1,606  1,239  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 

 
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                            
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 21,258  17,639  35,673  34,694  ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละ

ประมาณ 90 บาทต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 29 บาทต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว 
และค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท และ 
138 บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 91 บาท และ 307 บาทต่อเดือน 

ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 
บาทต่อเดือนและค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 
342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอื่น ๆ 2,227  464  5,755  642  เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิด 
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 

 
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย          
เบี้ยประกนัภยัรับ -  5  -  54  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 35,428  140  35,673  292  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดค่าเช่า 

 และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน           
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          
เบี้ยประกนัภยัรับ 1,597  2,481  4,325  4,695  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบี้ยประกนัภยัต่อจ่าย 60,626  42,673  203,179  173,599  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
 ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู้ 

103,241  111,120  209,761  238,553  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง
กนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กูยื้มโดยมี
ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั                                            

1,050  1,443  2,162  2,965  อตัราเดียวกบัอตัราที่บริษทัคิดให้กบัผูกู้ยื้ม 
 ทัว่ไปที่มีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 61,520  103,483  165,630  174,622  ตามที่ประกาศจ่าย 
รายไดค้่าธรรมเนียม 
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

6,319  -  26,766  -  เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้าซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

(50)  60,662  (7,269)  211,917  เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 

 

 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 440,747  340,517  969,390  736,586  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ

ต่อเบี้ยประกนัภยัรับ 
ค่าสินไหมรับคืน 70,540  63,301  146,851  90,418  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและ 
 ค่าตรวจสุขภาพ                                             

3,508  20,196  10,931  33,716  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 32,624  40,783  75,981  65,593  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง
กนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย 505  296  1,600  1,232  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 
     

21,258  17,639  35,673  34,694  ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 90 บาทต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตร
ละประมาณ 29 บาทต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะ
ยาว และคา่เช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 
และ 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการตาราง
เมตรละประมาณ 91 บาท และ 307 บาทต่อ
เดือน 

ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 
บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอื่นๆ 855  464  3,118  642  เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิดกบั
สมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 เบี้ยประกนัภยัรับจากช่องทางการจดัจ าหน่าย 
Bancassurance มีจ านวนโดยประมาณร้อยละ 56.79 และร้อยละ 65.62 ของเบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ ตามล าดบั (30 
มิถุนายน 2560: โดยประมาณร้อยละ 59.80 และร้อยละ 64.91 ของเบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ ตามล าดบั) 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทย่อย        
หน้ีสินอ่ืน        
   เงินมดัจ า -  -  66  66 
รวมหน้ีสินอ่ืน -  -  66  66 
        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
เงินฝากสถาบนัการเงิน                                                            
(รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 918,903  1,051,281 

 
908,469 

 
1,043,223 

        
สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน        
ตราสารทุนในประเทศ 2,371,103  2,221,635  2,371,103  2,221,635 
หน่วยลงทุนในประเทศ 3,521,872  3,337,446  3,521,872  3,337,446 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน 5,892,975  5,559,081  5,892,975  5,559,081 
บวก  ก าไรที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,723,456  2,030,324  1,723,456  2,030,324 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม 7,616,431  7,589,405  7,616,431  7,589,405 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/               
ราคาทุนตดัจ าหน่าย    

 
 

 
 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,245,000  2,745,000  3,245,000  2,745,000 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,026,361  6,316,261  6,026,361  6,316,261 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ 
  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 9,271,361  9,061,261 

 
9,271,361 

 
9,061,261 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 11,167  11,167  11,167  11,167 
เงินให้กูย้ืม 60,521  73,060  60,521  73,060 

รวมสินทรัพยล์งทุน 
16,959,48

0  16,734,893 
 16,959,48

0 
 16,734,89

3 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 

 30 มิถุนายน 
2561   

31 ธันวาคม 
2560 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 238,051  230,784  238,051  230,784 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,405,138  5,585,475 

 
6,405,138 

 
5,585,475 

สินทรัพยอ่ื์น        
รายไดค้า้งรับ 2,635  6,641  -  - 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหนา้ 28,514  34,411  28,514  34,411 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  771  208  771  208 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 31,920  41,260  29,285  34,619 
        
เจา้หน้ีจากการประกนัภยัต่อ 285,879  187,294  285,879  187,294 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,478  10,468  1,478  10,468 
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,577,319  5,622,022 

 
6,577,319 

 
5,622,022 

        
หน้ีสินอ่ืน        
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 371,764  366,786  371,764  366,786 
เจา้หน้ีค่าเบี้ยประกนั 6,106  16,410  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการคา้งจ่าย 156  128  156  128 

รวมหน้ีสินอ่ืน 378,026  383,324  371,920  366,914 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน   
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  10.1  10.9  22.5  20.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.4  0.6  1.5  1.3 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุข้อ 22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั  10.5  11.5  24.0  22.4 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  10.1  10.9  22.5  20.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.2  0.6  1.3  1.3 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุข้อ 22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั  10.3  11.5  23.8  22.4 

รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไวใ้น                
หมายเหตุขอ้ 22 
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28. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้วางหลกัทรัพยป์ระกันไวก้ับนายทะเบียน                

ตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 23,164 23,943 23,200 25,605 

29. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้วางหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกันภยั

กบันายทะเบียนตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 55,505,340 61,675,297 52,400,828 61,274,166 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 4,899,956 5,440,584 5,699,921 6,375,488 

รวม 60,405,296 67,115,881 58,100,749 67,649,654 

30. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษทัอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั            
  -จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   1,234,098  1,228,476            0.72        0.73 
  -จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (3,841)  (4,511)      (0.01)  (0.01) 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 1,230,257  1,223,965  1,707,566  1,707,348  0.71  0.72 

            
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 -  -  -  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 1,230,257  1,223,965  1,707,566  1,707,348  0.71  0.72 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 1,181,866  1,228,937  1,707,566  1,707,348  0.69  0.72 

            
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 -  -  -  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 1,181,866  1,228,937  1,707,566  1,707,348  0.69  0.72 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั            
  -จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 2,993,091  2,155,979      1.76  1.27 
  -จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (6,906)  (7,552)      (0.01)  (0.01) 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 2,986,185  2,148,427  1,707,566  1,707,926  1.75  1.26 
            
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 -  -  -  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 2,986,185  2,148,427  1,707,566  1,707,926  1.75  1.26 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 2,940,800  2,157,362  1,707,566  1,707,926  1.72  1.26 
            
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 -  -  -  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 2,940,800  2,157,362  1,707,566  1,707,926  1.72  1.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



144 
 

   
   

 

31. เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจา่ยทีป่ระกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

 อนุมัติโดย  จ านวนเงินปันผลรวม  จ านวนเงินปันผลต่อหุ้น 
   (ล้านบาท)  (บาท) 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
และอนุมตัิโดย คปภ. เมื่อวนัท่ี  
18 เมษายน 2561 

 

375 

 

0.22 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2561   375  0.22 
      
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560   
และอนุมตัิโดย คปภ. เมื่อวนัท่ี  
8 พฤษภาคม 2560 

 

730 

 

                    0.43 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2560   730                      0.43 

32. ภาระผูกพัน 
32.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาก่อสร้างอาคารกับบริษทั

ภายในประเทศเป็นจ านวนเงิน 66.59 ล้านบาท และ 228.06 ล้านบาท ตามล าดับ และบริษัทมี                   
ภาระผูกพนัคงเหลือที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเป็นจ านวน 19.94 ลา้นบาท และ 44.73 ลา้นบาท  

32.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต ์และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และประมาณ 
1 ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได ้ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่า 
ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัอื่น 

31.65 
24.83 

18.82 
16.71 

50.47 
41.54 

สัญญาบริการ 7.13    0.02 7.15 
รวม 63.61 35.55 99.16 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.61 28.91 56.52 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัอื่น 22.07 18.26 40.33 
สัญญาบริการ 0.23 0.03 0.26 
รวม 49.91 47.20 97.11 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 31.65 18.82 50.47 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัอื่น 24.67 16.57 41.24 
สัญญาบริการ 7.12 - 7.12 
รวม 63.44 35.39 98.83 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.61 28.91 56.52 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัอื่น 21.92 18.04 39.96 
สัญญาบริการ 0.21 - 0.21 
รวม 49.74 46.95 96.69 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและ                     
หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 14.8 ล้านบาท และ 31.9 ล้านบาท ตามล าดับ 
(วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 11.9 ลา้นบาท และ 23.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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32.3 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัอาจตอ้งฝากเงินในอนาคตจากเงื่อนไข
การลงทุนตามหมายเหตุขอ้ 9.5 (1) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายภายใน   30 มิถุนายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
1 ปี   1,200,000 1,200,000 
2 - 5 ปี   - 600,000 

33. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความ                  
ยงัไม่ส้ินสุดจ านวนรวมประมาณ 17 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามล าดับ จากการเป็นผูร้ับประกนัภยั 
บริษทัยงัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าความเสียหายจากคดีความดงักล่าว เน่ืองจากยงัคงมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลของการพิจารณาคดี 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณา
อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว บริษทัจะตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

35. การจัดประเภทรายการใหม่ 
35.1  การจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับการน าเสนอในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ

งวดปัจจุบนั 
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกับการแสดงรายการใน                  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่                    
30 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
การจัดประเภท 
รายการเดิม 

การจัดประเภท 
รายการใหม่ 

 งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

  

ค่าใชจ้่ายในการรับ
ประกนัภยัอื่น 

23,487 23,487 42,449 42,449 ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 

ค่าใชจ้่ายในการรับ
ประกนัภยัอื่น 

ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัเงินลงทุน 

3,654 3,654 10,328 10,328 ค่าใชจ้่ายในการ 
ด าเนินงาน 

สุทธิจากรายไดจ้าก 
การลงทุนสุทธิ 

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560                  
ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่ให้สอดคลอ้งกบัจดัประเภทรายการใหม่ขา้งตน้แลว้ 
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35.2 การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงการด าเนินงานที่ยกเลิก 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
  

 
ก่อนการจัด
ประเภทใหม่ 

  
การจัดประเภท 
รายการใหม่ 
ตามข้อ 35.1 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับ 
การด าเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  
 

หลังการจัด 
ประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุน        
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อ 7,920,633  -   (151)  7,920,482 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,857,121  (3,654)  (18)  2,853,449 
รายไดอ้ื่น 35,270  -  2  35,272 
รวมรายได้ 10,813,024  (3,654)  (167)  10,809,203 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 

 
3,694,281 

  
- 

  
(14) 

  
3,694,267 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 733,626  -  (27)  733,599 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 145,032  23,487  (3,299)  165,220 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 455,568  (27,141)  (5,501)  422,926 
รวมค่าใช้จ่าย 5,028,507  (3,654)  (8,841)  5,016,012         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,444,446  -  8,674  1,453,120 
ภาษีเงินได ้ (224,649)  -  -  (224,649) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1,219,797  -  8,674  1,228,471 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
  

 
ก่อนการจัด
ประเภทใหม่ 

  
การจัดประเภท 
รายการใหม่ 
ตามข้อ 35.1 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับ 
การด าเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  
 

หลังการจัด 
ประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุน        
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อ 20,460,847  -  (217)  20,460,630 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,659,734  (10,328)  (28)  5,649,378 
รายไดอ้ื่น 60,974  -  4  60,978 
รวมรายได้ 26,181,555  (10,328)  (241)  26,170,986 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
เพ่ิมจากงวดก่อน 

 
11,259,598 

  
- 

  
(17) 

  
11,259,581 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,568,165  -  (43)  1,568,122 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 312,756  42,449  (5,771)  349,434 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 856,629  (52,777)  (8,933)  794,919 
รวมค่าใช้จ่าย 13,997,148  (10,328)  (14,764)  13,972,056         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,492,414  -  14,523  2,506,937 
ภาษีเงินได ้ (350,972)  -  -  (350,972) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 2,141,442  -  14,523  2,155,965 

36. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2561 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
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ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมลูทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนา                
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการรับประกันชีวิต ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 
23/115-121 ซอยศูนยว์ิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34                           
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม โดยบริษทัเลือก
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ                       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนด                
ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัประกนัชีวิต ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2560 ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี               
ที่น าเสนอครั้ งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ไดร้ายงาน
ไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีควบคู่ไปกับงบการเงิน
ประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้                   
เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษแปลมา
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบ
ไดม้าจากงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กนัยายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และ
ค่าใชจ้่าย ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยในระหว่างงวด  

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี  

  จัดตั้งขึ้นใน สัดส่วนการถือหุ้น 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันท่ี 

   30 กันยายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560  

   ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั ไทย 99  99 
Bangkok Life Assurance (Cambodia)  
  Public Limited Company 

ประกนัชีวิต กมัพูชา 52  52 

บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดร้ับหรือ             
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการส่ังการกิจกรรม                  
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

บริษทัน างบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมตั้ งแต่
วนัที่บริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที่บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้น 
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งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดียวกันกับ
ของบริษทั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกันที่มีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้  

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
บริษทัได้จัดท างบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                 
ในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน  

2.4 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและ
วิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้น 
นโยบายการบญัชีส าหรับส่วนงานด าเนินการที่ยกเลิก โดยกลุ่มบริษทัจะแยกแสดงรายการก าไร
ขาดทุนสุทธิจากภาษีที่เก่ียวขอ้งจากส่วนด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และหรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับรอบปีบญัชีปัจจุบนั 
ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตัิทางบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน                 ทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการ
ให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  

เมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   
ที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบตัิกับ
งบการเงินของบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทั                     
และบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่อ               
งบการเงินของบริษทัในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบตัิ 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า                            
เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2561  

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 กันยายน 
2561  

 31 ธันวาคม 
2560 

เงินสดในมือ  7,854   5,687  7,853  5,686 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน  1,938,434   1,701,448  1,854,760  1,602,748 
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สัญญาใชเ้งิน  2,349,680   2,268,657  2,349,680  2,268,658 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,295,968   3,975,792  4,212,293  3,877,092 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินฝากออมทรัพย์และตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ 0.38                  
ถึง 1.25 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี) 

5. เบีย้ประกันภัยค้างรับ 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอายุ

คา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จากการรับประกันภัยโดยตรง 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  3,338,055  1,893,022 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 73,738  10,471 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 1,473  3,122 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 22,675  1,577 
คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 3,032  2,221 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 3,438,973  1,910,413 

ส าหรับเบี้ ยประกันภยัค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหน้ี               
ให้เป็นไปตามระยะเวลาการช าระหน้ี โดยหน้ีที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษทัได้ด าเนินการตามกฎหมาย              
กบัตวัแทนและนายหนา้เป็นรายกรณีไป 

ส าหรับเบี้ยประกันภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกว่าระยะเวลาที่บริษทัผ่อนผนั
ให้แก่ลูกคา้ เบี้ยประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมตัิจากการอนุมตัิให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 
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6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
    
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภัยต่อ    
ส ารองสินไหมทดแทน 172,423  127,385 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  494,918  277,328 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  667,341  404,713 

7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 
 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภยัต่อประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 835,863  928,466 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 835,863  928,466 

 



154 
 

   
   

 

8. สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตราสารอนุพนัธ์จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการใช้ 
ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง        
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 733,303  109,078  701,820  132,206 
ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ในเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
106,865 

  
1,486 

 
36,670 

 
937 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 840,168  110,564  738,490  133,143 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน 2561  

  จ านวนเงิน  มูลค่าสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เหรียญสหรัฐอเมริกา  597,900  240,094  613,313 
ยูโร  10,000  1,792  - 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เยน  1,240,910  6,764  - 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  27,850  6,131  5,100 
เหรียญสิงคโปร์  82,016  5,913  10,678 
ยูโร  26,420  25,727  167 

รวมตราสารอนุพนัธ์  1,985,096  286,421  629,258 
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  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2560  

  จ านวนเงิน  มูลค่าสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เหรียญสหรัฐอเมริกา  670,190  341,168  738,011 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เยน  1,240,910  5,250  401 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  36,353  1,587  9,031 
เหรียญสิงคโปร์  38,711  38  11,980 
ยูโร  23,820  1,404  6,190 

รวมตราสารอนุพนัธ์  2,009,984  349,447  765,613 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนเพื่อคา้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อค้า        
ตราสารทุน 89,391  61,333  93,945  87,957 
รวม 89,391  61,333  93,945           87,957 
หัก  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (28,058)  -  (5,988)  - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 61,333  61,333  87,957  87,957 
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9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนเผื่อขายประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/    ราคาทุน/   
 ราคาทุนตัด

จ าหน่าย 
  
มูลค่ายุติธรรม 

 ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

  
มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,005,533  2,493,940  4,535,380  5,474,506 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,037,074  27,523,470  24,317,183  26,159,147 
ตราสารทุน 31,919,408  39,300,052  27,271,423  35,035,436 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,404,063  1,232,674  2,736,998  2,533,144 
ตราสารทุนต่างประเทศ 9,013,184  9,723,157  6,726,696  7,919,702 
รวม 70,379,262  80,273,293  65,587,680  77,121,935 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 9,894,031  -  11,534,255  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 80,273,293  80,273,293  77,121,935  77,121,935 

9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
 ราคาทุน/  ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด    
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 139,813,617  142,116,574 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 66,477,261  56,171,062 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,725,668  6,275,770 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 3,750,000  3,810,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 216,766,546  208,373,406 
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9.4 เงินลงทุนทัว่ไป 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนทัว่ไปประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป    
ตราสารทุน 30,302  29,588 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 30,302  29,588 

9.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝงที่บริษทัจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด                
มีดงัต่อไปน้ี 
(1) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน

และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 600 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 2 - 10 ปี และ              
2 - 11 ปี ตามล าดับ และมีเงื่อนไขโดยผู ้ออกตราสารมีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนดหรือ                          
เรียกเงินฝากเพิ่ม และมีดอกเบี้ยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(2) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน    
และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 2,600 ลา้นบาท และ 2,600 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขา
ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 - 4 ปี และ 2 - 5 ปี ตามล าดบั และ
มีดอกเบี้ยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(3) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน
และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 3,502 ลา้นบาท และ 3,438 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยสาขา              
ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 - 10 ปี และ 2 - 11 ปี ตามล าดบั และ                 
มีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
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(4) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน    
และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 921 ลา้นบาท และ 886 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยสาขา
ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 15 ปี และ 16 ปี ตามล าดับ โดยธนาคาร
ดังกล่าววางพันธบัตรรัฐบาลคิดเป็นอัตราร้อยละ 70-80 ของมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินและ                
ตัว๋แลกเงินที่ออกเพื่อเป็นหลกัประกัน และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใช้เงินและ              
ตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(5)  ณ วันที่  30 กันยายน 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน             
จ านวนรวม 443 ลา้นบาท และ 430 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 13 ปี และ14 ปี ตามล าดับ มีเงื่อนไขโดยผูอ้อกตราสาร                 
มีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนด และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิด
ผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(6)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
จ านวนรวม 1,575 ลา้นบาท และ 1,589 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
โดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ  7 - 8 ปี และ 8 - 9 ปี 
ตามล าดับ และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

9.6 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพนั 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ                  
ซ่ึงมีราคาทุนหรือทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 63,382 ลา้นบาท และ 58,124 ลา้นบาท ตามล าดบั วางไว้
กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกันและเงินส ารองตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินขอ้ที่ 28 และขอ้ 29 
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9.7 ผลก าไรจากเงินลงทุน 
ผลก าไรจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                      
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้  -  430  3,090  2,527 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย  207,923  345,614  1,037,716  1,042,523 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนท่ีจะถือ 
จนครบก าหนด 

  
- 

  
6,576 

 
- 

 
(1,238) 

รวมก าไรจากเงินลงทุน  207,923  352,620  1,040,806  1,043,812 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

    จัดต้ังข้ึน   ทุนที่ออกและ       
บริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ในประเทศ  เรียกช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

      30 กันยายน
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 กันยายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 กันยายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์  
   โบรคเกอร์ จ ากดั 

 นายหน้าประกนั                      
วินาศภยั 

 ไทย   
24,000 

   
24,000 

  
99 

  
99 

  
23,760 

   
23,760 

Bangkok Life Assurance  
 (Cambodia) Public Limited 

Company 

 ประกนัชีวิต  กมัพูชา   
 

153,598 

  
 

153,598 

  
 

 52(2) 

  
 

52(2) 

  
 

127,357 

  
 

127,357 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1)      -  -      (52,680)  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย      177,598  177,598      98,437  151,117 

(3) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมตัิให้
หยุดการประกอบกิจการและด าเนินการช าระบญัชีโดยสมคัรใจ (ดูหมายเหตุขอ้ 11)  

(4) ตามที่ระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั”  
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11. การด าเนินงานที่ยกเลิก  
เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมตัิให้หยุดการประกอบกิจการและด าเนินการช าระบญัชีโดย
สมัครใจ ทั้ งน้ีบริษัทได้จัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company  เป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 ได้รวมสินทรัพยข์องการด าเนินงานที่ยกเลิกไว้
จ านวน 99 ลา้นบาท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินมดัจ า  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกแสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน   2561  2560 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
รายได ้   18  (24) 
ค่าใชจ่้าย   (3,629)  1,602 
(ขาดทุน) ก าไรก่อนภาษีเงินได้   (3,611)  1,578 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   -  - 
(ขาดทุน) ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี   (3,611)  1,578 
    

(ขาดทุน) ก าไรต่อหุ้น*      
(ขาดทุน) ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   (0.001)  0.001 

* ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั  
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(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน   2561  2560 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
รายได ้   72  217 
ค่าใชจ่้าย   (16,964)  (13,162) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (16,892)  (12,945) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   -  - 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนนิงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี   (16,892)  (12,945) 
    ขาดทุนต่อหุ้น*      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   (0.005)  (0.004) 

* ขาดทุนต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั  

12. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยคา้งรับ
โดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบี้ยที่คา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ านอง                
เป็นประกัน 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
รวม 

                  
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,630,624  818,389  3,850,795  6,751  2,388  2  11,483,807  825,142  12,308,949 
เกินกว่าก าหนดช าระ                  

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  73,254  395  -  -  73,254  395  73,649 
3 - 6 เดอืน -  -  8,115  125  -  -  8,115  125  8,240 
6 - 12 เดือน -  -  6,753  349  -  -  6,753  349  7,102 
มากกว่า 12 เดือน -  -  14,641  484  53  2  14,694  486  15,180 

รวม 7,630,624  818,389  3,953,558  8,104  2,441  4  11,586,623  826,497  12,413,120 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (6,886)  (865)  -  -  (6,886)  (865)  (7,751) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับ 7,630,624  818,389  3,946,672  7,239  2,441  4  11,579,737  825,632  12,405,369 

(3) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ านอง                
เป็นประกัน 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
รวม 

                  
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,104,797  710,107  2,249,943  1,720  6,911  8  9,361,651  711,835  10,073,486 
เกินกว่าก าหนดช าระ                  

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  29,107  208  -  -  29,107  208  29,315 
3 - 6 เดอืน -  -  2,948  59  -  -  2,948  59  3,007 
6 - 12 เดือน -  -  -  -  -  -  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน -  -     15,477  545  53  2  15,530  547  16,077 

รวม 7,104,797  710,107  2,297,475  2,532  6,964  10  9,409,236  712,649  10,121,885 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (4,632)  (507)  -  -  (4,632)  (507)  (5,139) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับ 7,104,797  710,107  2,292,843  2,025  6,964  10  9,404,604  712,142  10,116,746 

(4) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกันภยัเป็นประกันเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผู ้เอาประกัน โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ ย              
ที่ไดร้ับการอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ก าหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลค ้าประกันดว้ยวงเงินสูงสุด                     
ที่ 0.1 ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560                
เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานมีจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย์ค ้าประกันจ านวนเงินสูงสุดที่ 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน             
ซ่ึงคิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินให้กูย้ืม
แก่พนกังานกรณีมีหลกัทรัพยค์ ้าประกนัมีจ านวนเงิน 34 ลา้นบาท และ 44 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน 

2561 
 วันที่ 31 ธันวาคม

2560 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด/ปี 18,817  19,882 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด/ปี (799)  (1,065) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด/ปี 18,018  18,817 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  งานระหว่าง  

         ท่ีดิน อาคาร           อาคารชุด            ส านักงาน อ       ยานพาหนะ            ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 794,246 353,279 10,683 142,054 4,484 9,808 1,314,554 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - 647 - 19,063 17,777 54,936 92,423 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (74) - - (74) 
โอนเขา้ (ออก) - 44,795 - - - (44,795) - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - (22) - (12) - - (34) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (24,412) (1,373) (39,050) (2,955) - (67,790) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  794,246 374,287 9,310 121,981 19,306 19,949 1,339,079 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
 

   
เคร่ือง
ตกแต่ง    

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง  

ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งาน
ระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561    794,246 351,421 10,683 141,134 4,484 9,808 1,311,776 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - 647 - 19,053 17,777 54,936 92,413 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (74) - - (74) 
โอนเขา้ (ออก) - 44,795 - - - (44,795) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (24,026) (1,374) (38,771) (2,955) - (67,126) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  794,246 372,837 9,309 121,342 19,306 19,949 1,336,989 

15. สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
15.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบ
ทางภาษีที่เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,827,027 3,051,790 (62,070) 335,640 

 
- 

 
- 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 16,533 18,273 2,252 5,076 - - 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 36,807 45,419 (10,418) 1,473 - - 
อ่ืน ๆ 17,728 1,554 662 - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,898,095 3,117,036 (69,574) 342,189 - - 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,390,242 1,602,880 74,376 65,082 429,931 449,077 
อ่ืน ๆ 2,227 2,536 - 237 - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,392,469 1,605,416 74,376 65,319 429,931 449,077 

สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,505,626 1,511,620 (143,950) 276,870 (429,931) (449,077) 
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 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,827,027 3,051,790 (224,763) 70,286 

 
- 

 
- 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 16,533 18,273 (1,740) 5,025 - - 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 36,807 45,419 (8,612) 3,215 - - 

อ่ืน ๆ 17,728 1,554 16,174 4 - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,898,095 3,117,036 (218,941) 78,530 - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,390,242 1,602,880 135,141 195,714 (347,779) 520,088 

อ่ืน ๆ 2,227 2,536 (309) (1,293) - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,392,469 1,605,416 134,832 194,421 (347,779) 520,088 

สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,505,626 1,511,620 (353,773) (115,891) 347,779 (520,088) 

15.2 ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน (32,308)  97,359  276,903  50,081 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล        
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  -  1,458  5,489 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ 

   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
 

143,950 
  

(276,870) 
  

353,773 
  

115,891 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 111,642  (179,511)  632,134  171,461 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบญัชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,109,519  (440,930)  4,623,098  2,066,007 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15% 20%  15% 20%  15% 20%  15% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 221,896  (84,880)  914,155  413,603 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

   ของปีก่อน 
 

- 
  

- 
  

1,458 
  

5,489 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใชจ้่าย 

  ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 
 

(110,254) 
  

(94,631) 
  

(283,479) 
  

(247,631) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในส่วนของ

ก าไรหรือขาดทุน 
 

111,642 
  

(179,511) 
  

632,134 
  

171,461 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,109,485  (440,317)  4,570,777  2,068,017 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 221,896  (84,880)  914,155  413,603 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน 

 
- 

  
- 

  
1,458 

  
5,489 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใชจ้่าย 
  ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 

 
(110,254) 

  
(94,631) 

  
(283,479) 

  
(247,631) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

 
111,642 

  
(179,511) 

  
632,134 

  
171,461 
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16. สินทรัพย์อื่น 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
หลกัประกนัตราสารอนุพนัธ ์ 28,500 45,000 28,500 45,000 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหน้า 156,555 135,785 156,555 135,785 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 25,566 34,411 25,566 34,411 
เงินมดัจ า 47,164 45,130 24,020 21,776 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 62,301 473,018 62,301 473,018 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 - ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (17,074) - (17,074) - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 16,020 11,621 15,918 11,443 
อื่น ๆ 118,435 79,084 110,861 58,025 
รวมสินทรัพยอ์ืน่ 437,467 824,049 406,647 779,458 

17. หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
  สัญญาประกนัภยัระยะยาว 271,236,069 - 271,236,069 

256,595,05
3 - 256,595,053 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 277,212 (172,423) 104,789 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 82,665 - 82,665 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,388,887 (494,918) 893,969 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   คา้งจ่าย 166,061 - 166,061 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,430,785 - 7,430,785 7,666,696 - 7,666,696 
รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 

280,581,679 (667,341) 279,914,338 
265,978,19

4 (404,713) 265,573,481 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว 271,235,974 - 271,235,974 256,595,048 - 256,595,048 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 277,212 (172,423) 104,789 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 82,665 - 82,665 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,388,887 (494,918) 893,969 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   คา้งจ่าย 166,061 - 166,061 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,430,785 - 7,430,785 7,666,696 - 7,666,696 
รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 280,581,584 (667,341) 279,914,243 265,978,189 (404,713) 265,573,476 

17.1 ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 256,595,053  233,412,294  256,595,048  233,412,294 
ส ารองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่และกรมธรรม์        
ประกนัภยัที่ยงัมีผลบงัคบั 21,466,721  30,075,220  21,466,631  30,075,215 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยั        
ขาดอายุการยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั ฯลฯ  (6,166,053)  (7,552,113)  (6,166,053)  (7,552,113) 

ส ารองเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จากการทดสอบความเพียงพอ        
ของหน้ีสิน (659,652)  659,652  (659,652)  659,652 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 271,236,069  256,595,053  271,235,974  256,595,048 
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17.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 367,962 233,740 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปีปัจจุบนั 1,600,468 2,080,116 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (1,608,553) (1,945,894) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 359,877 367,962 

17.3 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,180,093 1,134,217 
เบี้ยประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 2,793,188 3,331,744 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (2,584,394) (3,285,868) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 1,388,887 1,180,093 

17.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
เงินค่ามรณกรรม   119,165 125,662 
เงินครบก าหนด 44,682 40,444 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,214 2,284 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 166,061 168,390 
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17.5 หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินรับตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

เงินฝากเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,946,318 7,126,814 
เบี้ยประกนัรับล่วงหน้า 406,392 462,377 
เจา้หน้ีกรณียกเวน้ค่าเบี้ยประกนัภยั 78,075 77,505 

รวมหน้ีสินอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 7,430,785 7,666,696 

18. เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

เงินคา้งจ่ายเกี่ยวกบัการประกนัภยัต่อ 854,482 1,003,195 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 854,482 1,003,195 
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว  150,331  193,385  148,470  191,781 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 35,707  35,442  35,566  35,316 

รวมภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 186,038  228,827  184,036  227,097 

20. หน้ีสินอื่น 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 กันยายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 799,554 753,494 798,789 751,547 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 442,023 409,977 441,465 409,497 
เบ้ียประกนัภัยท่ีได้รับเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรม์ยงัไม่อนุมติั 133,583 159,514 133,583 159,514 

เงินรับรอการโอนบญัชี 41,541 89,083 41,541 89,083 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 119,731 130,798 119,731 130,798 
เงินคา้งจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพย์ 191,588 171,926 191,588 171,926 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 60,553 59,730 60,445 59,550 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 352,409 141,699 351,400 140,566 
อื่น ๆ 66,929 72,379 61,020 56,034 

รวมหน้ีสินอ่ืน 2,207,911 1,988,600 2,199,562 1,968,515 
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21. ทุนที่ออกและช าระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
รายการกระทบยอดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น 
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
 
 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น  
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,705,953  1,705,953  3,309,857  11,323 
ค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22) 1,613  1,613  38,710  1,103 
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ์ เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการ 
   ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 - 

 

- 

 

12,426 

 

(12,426) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 

22. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั้ งที่ 2 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมตัิให้ออกใบส าคญั

แสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ไดเ้พื่อการเสนอขายแก่พนักงานจ านวน 20 ลา้นหน่วย 
โดย มีการจดัสรรทั้งส้ิน 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 7.15 ลา้นหน่วย และมติของ
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2554 อนุมตัิให้ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จ านวน 
7.15 ลา้นหน่วยดังกล่าว และอนุมตัิให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือ
ไม่ได้จ านวน 7.15 ลา้นหน่วยแทน และได้มีการจัดสรรให้พนักงานและ/หรือผูบ้ริหารโดยก าหนดให้
วนัที่ 1 เมษายน 2555 เป็นวนัให้สิทธิแก่พนกังานและ/หรือผูบ้ริหาร  
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รายละเอียดการอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พันหน่วย) 

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 รวม 

 เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเมื่อพน้สภาพ 
การเป็นพนกังานของบริษทัโดยมีอตัราใช้สิทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดจ้ านวน 
1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิเท่ากบัราคา 13.50 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และ 35.00 บาท ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 โดยสามารถใชสิ้ทธิครั้ งแรกเมื่อครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ไดร้ับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมตัิการปรับปรุงราคา                  
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานทั้ง 2 รุ่นที่ได้รับผลกระทบ       
จากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1 หุ้นเป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1.40 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิจะถูกปรับ
จาก 13.50 บาท และ 35.00 บาท เป็น 9.64 บาท และ 25.00 บาท ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามล าดบั 

เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้รับอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นภายหลังวันที่                  
1 มกราคม 2554 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑม์ีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
บริษัทจึงได้ค านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันออกสิทธิเฉล่ียเท่ากับ 20.45 บาทต่อหุ้น              
เพื่อบนัทึกค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว  
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ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

อตัราเงินปันผลที่คาดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุ้นที่คาดการณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตของ

ราคาหุ้นของบริษทั) 
อตัราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึงร้อยละ 3.64 
อายุของสิทธิซ้ือหุ้น  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ    

เมื่อพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั 
แบบจ าลองที่ใช ้ - Black Schole - continuous model 

 ค่าใชจ้่ายพนกังานในรูปของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2) ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน 1.10 ลา้นบาท  

รายการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันหน่วย) 

 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2560 

 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 
จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 612 
ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด (572) 
สิทธิท่ีหมดไปจากการครบอายุของสิทธิซ้ือหุ้น (40) 
จ านวนสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 - 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทัที่เหลือทั้งหมดจ านวน 1.8 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นเงิน 63.2 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทได้โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ครั้ งที่ 8 จ านวน 20.30 ลา้นบาท ไปเป็นทุนที่ออกและช าระแลว้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามญั นอกจากน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้ใช้สิทธิครั้ งที่ 9 ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 0.57 ลา้น
หน่วย  ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นจ านวน 20.02 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 
จ านวนสิทธ ิ
(พันหน่วย) 

 
ราคาใช้สิทธ ิ
ต่อหุ้น 
 (บาท) 

 
รวมเงินทีร่ับ 

ช าระ  
(พันบาท) 

 
ทุนที่ออก  

และช าระแล้ว 
(พันบาท) 

 
ส่วนเกิน 

 มูลค่าหุ้นสามัญ  
(พันบาท) 

 เงินรับล่วงหน้า 
ค่าหุ้นจากการใช้สิทธ ิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

(พันบาท) 

 

วันที่จดทะเบียน 
เพิ่มทุน 

 วันที่ตลาด 
หลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยรับเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน 

                
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2               
ยอดยกมาตน้งวด                
คร้ังท่ี 8 580  25.00  20,300  -  -  20,300     

รายการระหว่างงวด                
คร้ังท่ี 8                
โอนระหว่างงวด -  -  -  812  19,488  (20,300)  19 มกราคม 2560  26 มกราคม 2560 

คร้ังท่ี 9  
 ใช้สิทธิและโอนระหว่าง
งวด 572 

 

25.00 

 

20,023 

 

801 

 

19,222 

 

- 

 

24 เมษายน 2560 

 

10 เมษายน 2560 
รวม       1,613  38,710  -     

23. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัน าเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกับการรายงานขอ้มูลตาม
ประเภทการรับประกันภัยที่ต้องรายงานแก่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภยั (“คปภ.”) เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงาน
ด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกันชีวิต และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย โดยส่วนงานในประเทศกัมพูชา มีจ านวนที่ไม่มีสาระส าคญั ทั้งน้ี รายการที่น าเสนอในส่วนงาน
ด าเนินงานน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด                        
ดา้นการด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรายได้จาก
การรับประกนัภยักบับุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงในจ านวนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยั 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 แสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบ้ียประกนัภัยรับ 11,618,327  119,738  10,835  -  11,748,900 
หัก  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยั
ต่อ (243,025) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(243,025) 

เบ้ียประกนัภัยรับสุทธิ 11,375,302  119,738  10,835  -  11,505,875 
หัก  ส ารองเบ้ียประกนัภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 

เพิ่มข้ึนจากงวดก่อน (10,281) 
 

- 
 

(613) 
 

- 
  

(10,894) 
เบ้ียประกนัภัยท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 11,365,021  119,738  10,222  -  11,494,981 

รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ 101,118  -  -  -  101,118 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 11,466,139  119,738  10,222  -  11,596,099 

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
 ระยะยาวเพิ่มข้ึนจากงวดก่อน 6,864,468 

 
77,482 

 
- 

 
- 

  
6,941,950 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการ
ประกนัภัยต่อ 5,554,758 

 
39,652 

 
6,342 

 
- 

 
5,600,752 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 813,239  20,527  130  2,144  836,040 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 162,600  109  104  13  162,826 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 13,395,065  137,770  6,576  2,157  13,541,568 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบ้ียประกนัภัยรับ 11,815,885  248,843  10,056  -  12,074,784 
หัก  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยั
ต่อ (211,530) 

 
- 

 
- 

 
- 

 (211,530) 

เบ้ียประกนัภัยรับสุทธิ 11,604,355  248,843  10,056  -  11,863,254 
บวก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 

ลดลงจากงวดก่อน 37,681 
 

- 
 

50 
 

- 
  

37,731 
เบ้ียประกนัภัยท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 11,642,036  248,843  10,106  -  11,900,985 

รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ 65,227  -  -  -  65,227 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 11,707,263  248,843  10,106  -  11,966,212 

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
 ระยะยาวเพิ่มข้ึนจากงวดก่อน 8,966,537 

 
170,330 

 
- 

 
- 

  
9,136,867 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการ
ประกนัภัยต่อ 4,999,207 

 
6,111 

 
1,129 

 
- 

 5,006,447 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 916,353  25,023  200  1,885  943,461 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 239,898  3,996  163  1  244,058 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 15,121,995  205,460  1,492  1,886  15,330,833 
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                                                                                    (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 32,220,749  627,879  31,042  -  32,879,670 
หัก   เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (1,093,249)  -  -  -  (1,093,249) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 31,127,500  627,879  31,042  -  31,786,421 
บวก  (หัก) ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้  

 (เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน 9,316 
 

- 
 

(520) 
 

- 
  

8,796 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 31,136,816  627,879  30,522  -  31,795,217 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 335,480  -  -  -  335,480 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 31,472,296  627,879  30,522  -  32,130,697 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 14,202,276 

 
438,650 

 
- 

 
- 

  
14,640,926 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 18,468,138  63,191  8,841  -  18,540,170 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,634,656  67,778  526  6,957  2,709,917 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 734,727  11,565  562  19  746,873 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 36,039,797  581,184  9,929  6,976  36,637,886 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม  
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 32,574,064  724,036  30,401  -  33,328,501 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (919,979)  -  -  -  (919,979) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 31,654,085  724,036  30,401  -  32,408,522 
หัก  ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (46,222) 
 

- 
 

(685) 
 

- 
  

(46,907) 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 31,607,863  724,036  29,716  -  32,361,615 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 252,009  -  -  -  252,009 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 31,859,872  724,036  29,716  -  32,613,624 

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 19,984,340 

 
412,108 

 
- 

 
- 

 
20,396,448 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและ          
ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 15,389,093  32,076  3,833  -  15,425,002 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,443,423  61,970  604  5,586  2,511,583 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 581,898  11,055  454  85  593,492 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 38,398,754  517,209  4,891  5,671  38,926,525 



180 
 

   
   

 

24. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน  375,147   238,794  869,325   707,648 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 45,704   41,414  133,756   126,811 
ค่าภาษีอากร             699   1,216  4,764   5,349 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 126,702   142,371  369,137   378,906 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 548,252   423,795  1,376,982   1,218,714 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 373,722  236,671  864,684  698,265 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 45,591  40,975  133,414  123,282 
ค่าภาษีอากร 698  1,242  4,764  4,965 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 126,553  143,076  368,589  386,557 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 546,564  421,964  1,371,451  1,213,069 
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25. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า 
 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

 
1,550 

 
3,080 

 
(20,523) 

 
(6,957) 

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขาย 
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
101,502 

 
24,621 

 
50,926 

 
33,044 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
 เงินตราต่างประเทศ 

 
(12,278) 

 
(52,640) 

 
46,839 

 
(202,438) 

รวมผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม  90,774  (24,939)  77,242  (176,351) 

26. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซ่ึงมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงินก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดเ้ป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวแทน 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (observable 

inputs) ที่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์ี่จะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคต

ที่กิจการประมาณข้ึน  
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 61,333 - 61,333 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 43,761,443 6,629,797 50,391,240 
ตราสารหน้ี - 29,882,053 29,882,053 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 87,957 - 87,957 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 38,200,799 6,226,402 44,427,201 
ตราสารหน้ี - 32,694,734 32,694,734 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
จ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ฉ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหน่วยลงทุน ค านวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบัญชี           

ที่ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกันแต่ละรายการ  บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
รายช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกนัชีวิต มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)(2) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั พาณิชย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั(1) จดัการกองทุน มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัย่อยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
Asia Insurance Company Limited(1) ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั เป็นบริษทัย่อย 
บริษทั บางปะอิน กอล์ฟ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) (3)  การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอ็ม ดี ไซน์ จ ากดั ธุรกิจบริการ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั ไอ-ไดเร็คท ์ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัชิวิต มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 
 Limited Company  

ประกนัชีวิต เป็นบริษทัย่อย 

(1)       ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวข้องกันจนถึงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม     บวัหลวง จ ากดั และ Asia Insurance Company Limited ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ และกลบัมาถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัใหม่ตั้งแต่วนัที่ 
23 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกรรมการร่วมกันกับ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบวัหลวง จ ากดั และถือหุ้นกิจการที่เก่ียวข้องกัน
จนถึงวนัที่ 5 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมการร่วมกนักบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั  ตั้งแต่
วนัดงักล่าวแลว้ 

(5) ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวข้องกันจนถึงวนัที่ 25 เมษายน 2560 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากดั 
(มหาชน)  ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 
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ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการ
ธุรกิจที่ส าคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่
ตกลงกนัระหว่างบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 

 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                            
เบี้ยประกนัภยัรับ 203  57  4,528  4,752  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบี้ยประกนัภยัต่อจ่าย 61,925  50,356  265,104  223,955  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู้ 

110,916 
 

 112,766  320,677  351,334  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั 
 ที่เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กูยื้ม 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ านอง 
 เป็นประกนั                                             

948  1,363  3,110  4,328  อตัราเดียวกบัอตัราที่บริษทัคิดให้กบั 
 ผูกู้ยื้มทัว่ไปที่มีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 62,553  133,981  228,183  308,603  ตามที่ประกาศจ่าย 
รายไดค้่าตอบแทนและ 
 ค่าบริการ 

2,741  3,233  8,441  9,484  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัในอตัราทัว่ไป 

รายไดค้่าธรรมเนียม     
 นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

-  49,565  26,766  49,565  เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้า 
 ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ก าไรจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

86,351  22,424  79,082  234,341  เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 416,098  537,637  1,385,488  1,274,223  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรา
ร้อยละต่อเบี้ยประกันภยัรับ 

ค่าสินไหมรับคืน 80,029  73,856  226,880  164,274  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและ 
 ค่าตรวจสุขภาพ                                              

4,196  14,143  15,127  47,859  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 37,575  37,658  113,575  103,303  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั 
 ที่เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย 458  344  2,064  1,583  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                            
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 18,171  14,319  53,844  49,013  ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตร

ละประมาณ 90 บาทต่อเดือน ค่าบริการตาราง
เมตรละประมาณ 29 บาทต่อเดือน  ตาม
สัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทต่อเดือน 
และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท 
และ 307 บาทต่อเดือน 

ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตร
ละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท 
และ 315 บาทต่อเดือนและค่าบริการตาราง
เมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอื่น ๆ 1,521  1,017  7,276  1,659  เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิด 
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย          
เบี้ยประกนัภยัรับ -  -  -  54  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 142  131  428  423  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดค่าเช่า 

 และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน           
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          
เบี้ยประกนัภยัรับ 203  57  4,528  4,752  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบี้ยประกนัภยัต่อจ่าย 61,925  50,356  265,104  223,955  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
 ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู้ 

110,906  112,766  320,667  351,319  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที่
เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กูยื้มโดยมี
ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั                                            

948  1,363  3,110  4,328  อตัราเดียวกบัอตัราที่บริษทัคิดให้กบัผูกู้ยื้ม 
 ทัว่ไปที่มีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 62,553  133,981  228,183  308,603  ตามที่ประกาศจ่าย 
รายไดค้่าธรรมเนียม 
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

-  49,565  26,766  49,565  เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้าซ้ือ
ขาย 
หลกัทรัพย์ 

ก าไรจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

86,351  22,424  79,082  234,341  เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 

 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 416,098  537,637  1,385,488  1,274,223  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรา

ร้อยละต่อเบี้ยประกันภยัรับ 
ค่าสินไหมรับคืน 80,029  73,856  226,880  164,274  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและ 
 ค่าตรวจสุขภาพ                                             

4,196  14,143  15,127  47,859  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 37,520  37,622  113,501  103,215  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที่
เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย 463  345  2,063  1,577  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 
     

18,171  14,319  53,844  49,013  ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่า
ตารางเมตรละประมาณ 44 บาท และ 138 
บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 91 บาท และ 307 บาทต่อเดือน 

ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 
บาท และ 315 บาทต่อเดือน และค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 
บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอื่นๆ 245  1,017  3,363  1,659  เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิด
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เบี้ยประกนัภยัรับจากช่องทางการจดัจ าหน่าย 
Bancassurance มีจ านวนโดยประมาณร้อยละ 68.37 และร้อยละ 65.96 ของเบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ ตามล าดบั (30 
กนัยายน 2560: โดยประมาณร้อยละ 69.55 และร้อยละ 66.59 ของเบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ ตามล าดบั) 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 
 30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทย่อย        
หน้ีสินอ่ืน        
   เงินมดัจ า -  -  66  66 
รวมหน้ีสินอ่ืน -  -  66  66 
        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
เงินฝากสถาบนัการเงิน                                                            
(รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 854,585  1,051,281 

 
844,542 

 
1,043,223 

        
สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนเผ่ือขาย - ราคาทุน        
ตราสารทุนในประเทศ 2,337,230  2,221,635  2,337,230  2,221,635 
หน่วยลงทุนในประเทศ 3,462,177  3,337,446  3,462,177  3,337,446 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย - ราคาทุน 5,799,407  5,559,081  5,799,407  5,559,081 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 2,298,336  2,030,324  2,298,336  2,030,324 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย - มูลค่ายตุิธรรม 8,097,743  7,589,405  8,097,743  7,589,405 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/               
ราคาทุนตดัจ าหน่าย    

 
 

 
 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,245,000  2,745,000  3,245,000  2,745,000 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,023,968  6,316,261  6,023,968  6,316,261 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ 
  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 9,268,968  9,061,261 

 
9,268,968 

 
9,061,261 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 1,167  11,167  1,167  11,167 
เงินให้กูย้ืม 54,120  73,060  54,120  73,060 

รวมสินทรัพยล์งทุน 17,421,998  16,734,893  17,421,998  16,734,893 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 
 30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 212,466  230,784  212,466  230,784 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 5,885,834  5,585,475 

 
5,885,834 

 
5,585,475 

สินทรัพยอ่ื์น        
รายไดค้า้งรับ 3,397  6,641  -  - 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 25,566  34,411  25,566  34,411 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  443  208  443  208 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 29,406  41,260  26,009  34,619 
        
เจา้หน้ีจากการประกนัภยัต่อ 146,564  187,294  146,564  187,294 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,714  10,468  1,714  10,468 
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 5,900,865  5,622,022 

 
5,900,865 

 
5,622,022 

        
หน้ีสินอ่ืน        

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 491,095  366,786  491,095  366,786 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 6,890  16,410  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการคา้งจ่าย 126  128  126  128 

รวมหน้ีสินอ่ืน 498,111  383,324  491,221  366,914 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  19.4  11.0  41.9  31.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.8  0.1  2.3  1.4 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุข้อ 22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั  20.2  11.1  44.2  33.5 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  19.4  11.0  41.9  31.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.7  0.1  2.0  1.4 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุข้อ 22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั  20.1  11.1  43.9  33.5 

รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไวใ้น                
หมายเหตุขอ้ 22 
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28. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้วางหลกัทรัพยป์ระกันไวก้ับนายทะเบียน                

ตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 23,145 24,260 23,200 25,605 

29. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้วางหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกันภยั

กบันายทะเบียนตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 58,458,672 64,499,368 52,400,828 61,274,166 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 4,899,961 5,352,714 5,699,921 6,375,488 

รวม 63,358,633 69,852,082 58,100,749 67,649,654 

30. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษทัอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่               
30 กนัยายน 2561 และ 2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั            
  -จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 997,877  (261,412)      0.584  (0.153) 
  -จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (1,878)  822      (0.001)  0.001 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 995,999  (260,590)  1,707,566  1,707,566  0.583  (0.152) 

            
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 995,999  (260,590)  1,707,566  1,707,566  0.583  (0.152) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 997,843  (260,806)  1,707,566  1,707,566  0.584  (0.153) 

            
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 997,843  (260,806)  1,707,566  1,707,566  0.584  (0.153) 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 
2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั            
  -จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 3,990,968  1,894,567      2.337  1.110 
  -จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (8,784)  (6,730)      (0.005)  (0.004) 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 3,982,184  1,887,837  1,707,566  1,707,154  2.332  1.106 

            
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 3,982,184  1,887,837  1,707,566  1,707,154  2.332  1.106 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 3,938,643  1,896,556  1,707,566  1,707,154  2.307  1.111 

            
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 3,938,643  1,896,556  1,707,566  1,707,154  2.307  1.111 
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31. เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจา่ยทีป่ระกาศจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

 อนุมัติโดย  จ านวนเงินปันผลรวม  จ านวนเงินปันผลต่อหุ้น 
   (ล้านบาท)  (บาท) 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
และอนุมตัิโดย คปภ. เมื่อวนัท่ี  
18 เมษายน 2561 

 

375 

 

0.22 
เ งินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2561 และอนุมตัิ โดย คปภ. 
เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 

 

546 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2561   921  0.54 
      
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560   
และอนุมตัิโดย คปภ. เมื่อวนัท่ี  
8 พฤษภาคม 2560 

 

730 

 

0.43 
เ งินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2560 และอนุมตัิ โดย คปภ. 
เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 

 

543 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2560   1,273  0.75 

32. ภาระผูกพัน 
32.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาก่อสร้างอาคารกับบริษัท

ภายในประเทศเป็นจ านวนเงิน 120.44 ล้านบาท และ 228.06 ล้านบาท ตามล าดับ และบริษัทมี                   
ภาระผูกพนัคงเหลือที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเป็นจ านวน 69.06 ลา้นบาท และ 44.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 

32.2 บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์                   
และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และ
ประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิก
ไม่ได ้ 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่า ที่
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 

28.59 13.42 42.01 
21.41 15.06 36.47 

สัญญาบริการ 4.20 0.02 4.22 
รวม 54.20 28.50 82.70 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.61 28.91 56.52 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 22.07 18.26 40.33 
สัญญาบริการ 0.23 0.03 0.26 
รวม 49.91 47.20 97.11 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 28.58 13.42 42.00 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 21.26 14.96 36.22 
สัญญาบริการ 4.19 - 4.19 
รวม 54.03 28.38 82.41 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.61 28.91 56.52 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 21.92 18.04 39.96 
สัญญาบริการ 0.21 - 0.21 
รวม 49.74 46.95 96.69 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและ                     
เก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 14.27 ลา้นบาท และ 38.11 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(วนัที่ 30 กนัยายน 2560 จ านวน 11.9 ลา้นบาท และ 23.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

32.3 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัอาจตอ้งฝากเงินในอนาคตจากเงื่อนไข
การลงทุนตามหมายเหตุขอ้ 9.5 (1) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายภายใน   30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

1 ปี   1,200,000 1,200,000 
2 - 5 ปี   - 300,000 

33. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความ                  
ยงัไม่ส้ินสุดจ านวนรวมประมาณ 16 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามล าดับ จากการเป็นผูร้ับประกนัภยั 
บริษทัยงัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าความเสียหายจากคดีความดงักล่าว เน่ืองจากยงัคงมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลของการพิจารณาคดี 
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34. การจัดประเภทรายการใหม่ 
34.1  การจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับการน าเสนอในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ

งวดปัจจุบนั 
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบก าไร
ขาดทุน                  และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 

รายการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2560 

การจัดประเภท 

รายการเดิม 

การจัดประเภทรายการใหม่ 

 งบการเงิน

รวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื่น 52,570 52,570 95,019 95,019 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 4,342 4,342 14,670 14,670 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ไดม้ีการ
จดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการใหม่ขา้งตน้แลว้ 

34.2 การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงการด าเนินงานที่ยกเลิก 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
  

ก่อนการ 
จัดประเภทใหม่ 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ 
ตามข้อ 34.1 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับ
การด าเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  
หลังการ 

จัดประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุน        
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อ 11,900,957  -  (28)  11,900,985 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,991,284  4,342  2  2,986,940 
รายไดอ้ื่น 32,867  -  2  32,865 
รวมรายได้ 14,925,108  4,342  (24)  14,920,790 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 

 
9,136,861 

  
- 

  
(6) 

  
9,136,867 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 943,454  -  (7)  943,461 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 189,164  (52,570)  (2,324)  244,058 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 481,442  56,912  735  423,795 
รวมค่าใช้จ่าย 10,750,921  4,342  (1,602)  10,748,181         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (439,352)  -  1,578  (440,930) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 179,511  -  -  179,511 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (259,841)  -  1,578  (261,419) 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

  
ก่อนการ 

จัดประเภทใหม่ 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ 
ตามข้อ 34.1 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับ
การด าเนินงานท่ี

ยกเลิก 

  
หลังการ 

จัดประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุน        
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อ 32,361,804  -  189  32,361,615 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 8,651,018  14,670  30  8,636,318 
รายไดอ้ื่น 93,841  -  (2)  93,843 
รวมรายได้ 41,106,663  14,670  217  41,091,776 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
เพ่ิมจากงวดก่อน 

 
20,396,459 

  
- 

  
11 

  
20,396,448 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,511,619  -  36  2,511,583 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 501,920  (95,019)  3,447  593,492 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 1,338,071  109,689  9,668  1,218,714 
รวมค่าใช้จ่าย 24,748,069  14,670  13,162  24,720,237         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,053,062  -  (12,945)  2,066,007 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (171,461)  -  -  (171,461) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,881,601  -  (12,945)  1,894,546 

35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมลูทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนา                
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการรับประกันชีวิต ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 
23/115-121 ซอยศูนยว์ิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34                           
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม โดยบริษทัเลือก
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ                       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนด                
ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัประกนัชีวิต ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2560 ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี               
ที่น าเสนอครั้ งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ไดร้ายงาน
ไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีควบคู่ไปกับงบการเงิน
ประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้                   
เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษแปลมา
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงน ามาแสดง
เปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินที่
เก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่
ประมาณไว ้

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
ในบริษทัย่อยในระหว่างงวด  

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั กรุงเทพ
ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี  

  จัดตั้งขึ้นใน สัดส่วนการถือหุ้น 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันท่ี 

   30 กันยายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560  

   ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั ไทย 99  99 
Bangkok Life Assurance (Cambodia)  
  Public Limited Company 

ประกนัชีวิต กมัพูชา 52  52 

บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิ
ได้รับหรือ มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจ
ในการส่ังการกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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บริษทัน างบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวมตั้งแต่
วนัที่บริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวันที่บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้นงบ
การเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกันที่มีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไร
หรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม
และส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดง
เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน  

2.4 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการ
บัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2560 ยกเวน้ นโยบายการบญัชีส าหรับส่วนงานด าเนินการที่ยกเลิก โดยกลุ่ม
บริษัทจะแยกแสดงรายการก าไรขาดทุนสุทธิจากภาษีที่เก่ียวขอ้งจากส่วนด าเนินงานที่
ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และหรือการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีปัจจุบนั 
ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบัญชีกับผู ้ใช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ น้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับ
ใช้ 
เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  

เมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และ
จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือ
ปฏิบตัิกับงบการเงินของบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ 
โดยผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษทัในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบตัิ 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่า                            เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2561  

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 กันยายน 
2561  

 31 ธันวาคม 
2560 

เงินสดในมือ  7,854   5,687  7,853  5,686 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน  1,938,434   1,701,448  1,854,760  1,602,748 
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สัญญาใชเ้งิน  2,349,680   2,268,657  2,349,680  2,268,658 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,295,968   3,975,792  4,212,293  3,877,092 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋สัญญาใช้เงินมีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 
0.38                  ถึง 1.25 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 : อตัราร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี) 

5. เบีย้ประกันภัยค้างรับ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภยัค้างรับ

จ าแนกตามอายุคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จากการรับประกันภัยโดยตรง 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  3,338,055  1,893,022 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 73,738  10,471 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 1,473  3,122 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 22,675  1,577 
คา้งรับเกินกว่า 90 วนั 3,032  2,221 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 3,438,973  1,910,413 

ส าหรับเบี้ ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ติดตามหน้ี               ให้เป็นไปตามระยะเวลาการช าระหน้ี โดยหน้ีที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ 
บริษทัไดด้ าเนินการตามกฎหมาย กบัตวัแทนและนายหนา้เป็นรายกรณีไป 
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ส าหรับเบี้ยประกนัภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกว่าระยะเวลาที่บริษทั
ผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบี้ยประกนัภยัคา้งรับดังกล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมตัิจากการอนุมตัิให้
กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
 ณ วันที่  30 กันยายน 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
    
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภัยต่อ    
ส ารองสินไหมทดแทน 172,423  127,385 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  494,918  277,328 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  667,341  404,713 

7. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 
 ณ วันที่  30 กันยายน 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 835,863  928,466 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 835,863  928,466 
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8. สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตราสารอนุพนัธ์จ าแนกตามวตัถุประสงค์
ในการใช ้ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง        
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 733,303  109,078  701,820  132,206 
ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ในเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
106,865 

  
1,486 

 
36,670 

 
937 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 840,168  110,564  738,490  133,143 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน 2561  

  จ านวนเงิน  มูลค่าสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เหรียญสหรัฐอเมริกา  597,900  240,094  613,313 
ยูโร  10,000  1,792  - 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เยน  1,240,910  6,764  - 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  27,850  6,131  5,100 
เหรียญสิงคโปร์  82,016  5,913  10,678 
ยูโร  26,420  25,727  167 

รวมตราสารอนุพนัธ์  1,985,096  286,421  629,258 
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  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2560  

  จ านวนเงิน  มูลค่าสัญญา 

  ตามสัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ประเภทสัญญา  (พันหน่วย)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เหรียญสหรัฐอเมริกา  670,190  341,168  738,011 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       
เยน  1,240,910  5,250  401 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  36,353  1,587  9,031 
เหรียญสิงคโปร์  38,711  38  11,980 
ยูโร  23,820  1,404  6,190 

รวมตราสารอนุพนัธ์  2,009,984  349,447  765,613 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนเพื่อคา้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อค้า        
ตราสารทุน 89,391  61,333  93,945  87,957 
รวม 89,391  61,333  93,945           87,957 
หัก  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (28,058)  -  (5,988)  - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 61,333  61,333  87,957  87,957 
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9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนเผื่อขายประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/    ราคาทุน/   
 ราคาทุนตัด

จ าหน่าย 
  
มูลค่ายุติธรรม 

 ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

  
มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,005,533  2,493,940  4,535,380  5,474,506 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,037,074  27,523,470  24,317,183  26,159,147 
ตราสารทุน 31,919,408  39,300,052  27,271,423  35,035,436 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,404,063  1,232,674  2,736,998  2,533,144 
ตราสารทุนต่างประเทศ 9,013,184  9,723,157  6,726,696  7,919,702 
รวม 70,379,262  80,273,293  65,587,680  77,121,935 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 9,894,031  -  11,534,255  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 80,273,293  80,273,293  77,121,935  77,121,935 

9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  
 ราคาทุน/  ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด    
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 139,813,617  142,116,574 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 66,477,261  56,171,062 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,725,668  6,275,770 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 3,750,000  3,810,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 216,766,546  208,373,406 
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9.4 เงินลงทุนทัว่ไป 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนทัว่ไปประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป    
ตราสารทุน 30,302  29,588 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 30,302  29,588 

9.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพนัธ์แฝงที่บริษทัจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก าหนด                มีดงัต่อไปน้ี 
(1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋ว

สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 600 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ อายุ
คงเหลือประมาณ 2 - 10 ปี และ 2 - 11 ปี ตามล าดับ และมีเงื่อนไขโดยผูอ้อกตราสารมี
สิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนดหรือ เรียกเงินฝากเพิ่ม และมีดอกเบี้ยอา้งอิงกับ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 2,600 ลา้นบาท และ 2,600 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  มีอายุคงเหลือ
ประมาณ  2 -  4 ปี  และ 2 -  5 ปี  ตามล าดับ และมีดอกเบี้ ยอ้างอิงกับอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(3) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ านวนรวม 3,502 ล้านบาท และ 3,438 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขา ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 
2 - 10 ปี และ 2 - 11 ปี ตามล าดบั และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใช้เงินและ
ตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 



208 

 

   
   

 

(4) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงิน    และตั๋วแลกเงินจ านวนรวม 921 ล้านบาท และ 886 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 
15 ปี และ 16 ปี ตามล าดับ โดยธนาคารดังกล่าววางพนัธบตัรรัฐบาลคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าตั๋ว สัญญาใช้เ งินและ ตั๋วแลกเ งินที่ออกเพื่อเป็น
หลักประกัน และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและ ตั๋วแลกเงิน
ดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(5)  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลก
เงิน             จ านวนรวม 443 ลา้นบาท และ 430 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงออกโดย
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 13 ปี และ14 ปี 
ตามล าดบั มีเงื่อนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนด และมี
เง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit 
Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(6)  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋
แลกเงินจ านวนรวม 1,575 ลา้นบาท และ 1,589 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ โดยสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ มีอายุคงเหลือ
ประมาณ 7 - 8 ปี และ 8 - 9 ปี ตามล าดบั และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงิน
ดงักล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

9.6 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพนั 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจซ่ึงมีราคาทุนหรือทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 63,382 ลา้นบาท และ 58,124 ลา้น
บาท ตามล าดบั วางไวก้บันายทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกันและเงินส ารองตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 28 และขอ้ 29 
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9.7 ผลก าไรจากเงินลงทุน 
ผลก าไรจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 
และ 2560 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                      
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้  -  430  3,090  2,527 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย  207,923  345,614  1,037,716  1,042,523 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนท่ีจะถือ 
จนครบก าหนด 

  
- 

  
6,576 

 
- 

 
(1,238) 

รวมก าไรจากเงินลงทุน  207,923  352,620  1,040,806  1,043,812 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

    จัดต้ังข้ึน   ทุนที่ออกและ       
บริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ในประเทศ  เรียกช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

      30 กันยายน
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 กันยายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

 30 กันยายน 
2561 

 31 ธันวาคม 
2560 

บริษทั บีแอลเอ อินชวั
รันส์  
   โบรคเกอร์ จ ากดั 

 นายหน้า
ประกนั                      
วินาศภยั 

 ไทย   
24,000 

   
24,000 

  
99 

  
99 

  
23,760 

   
23,760 

Bangkok Life 
Assurance  
 (Cambodia) Public 

Limited Company 

 ประกนัชีวิต  กมัพูชา   
 

153,598 

  
 

153,598 

  
 

 52(2) 

  
 

52(2) 

  
 

127,357 

  
 

127,357 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1)      -  -      (52,680)  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย 

     177,598  177,598      98,437  151,117 

(5) เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั
มีมติอนุมตัิให้หยุดการประกอบกิจการและด าเนินการช าระบญัชีโดยสมคัรใจ (ดูหมายเหตุขอ้ 11)  

(6) ตามที่ระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั”  
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11. การด าเนินงานที่ยกเลิก  
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) 
Public Limited Company ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีมติอนุมตัิให้หยุดการประกอบกิจการและ
ด าเนินการช าระบัญชีโดยสมัครใจ ทั้ งน้ีบริษัทได้จัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok Life 
Assurance (Cambodia) Public Limited Company  เป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 ได้รวมสินทรัพยข์องการด าเนินงานที่
ยกเลิกไวจ้ านวน 99 ลา้นบาท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และ           เงินมดัจ า  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 และ 2560 ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกแสดงดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน   2561  2560 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
รายได ้   18  (24) 
ค่าใชจ่้าย   (3,629)  1,602 
(ขาดทุน) ก าไรก่อนภาษีเงินได้   (3,611)  1,578 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   -  - 
(ขาดทุน) ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี   (3,611)  1,578 
    

(ขาดทุน) ก าไรต่อหุ้น*      
(ขาดทุน) ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   (0.001)  0.001 

* ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 
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(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน   2561  2560 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
รายได ้   72  217 
ค่าใชจ่้าย   (16,964)  (13,162) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (16,892)  (12,945) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   -  - 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนนิงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี   (16,892)  (12,945) 
    ขาดทุนต่อหุ้น*      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   (0.005)  (0.004) 

* ขาดทุนต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั  

12. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยคา้งรับโดยจ าแนกอายุตามเงินตน้และดอกเบี้ยที่คา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ านอง                
เป็นประกัน 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
รวม 

                  
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,630,624  818,389  3,850,795  6,751  2,388  2  11,483,807  825,142  12,308,949 
เกินกว่าก าหนดช าระ                  

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  73,254  395  -  -  73,254  395  73,649 
3 - 6 เดอืน -  -  8,115  125  -  -  8,115  125  8,240 
6 - 12 เดือน -  -  6,753  349  -  -  6,753  349  7,102 
มากกว่า 12 เดือน -  -  14,641  484  53  2  14,694  486  15,180 

รวม 7,630,624  818,389  3,953,558  8,104  2,441  4  11,586,623  826,497  12,413,120 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ - 

 
- 

 (6,886)  
(865) 

 
- 

 
- 

 (6,886)  
(865) 

 (7,751) 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ย
คา้งรับ 

7,630,624  818,389  3,946,672  7,239  2,441  4  11,579,737  825,632  12,405,369 

(4) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลาค้างช าระ กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ านอง                
เป็นประกัน 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
เงินต้น 

 ดอกเบี้ย 
ค้างรับ (1) 

  
รวม 

                  
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,104,797  710,107  2,249,943  1,720  6,911  8  9,361,651  711,835  10,073,486 
เกินกว่าก าหนดช าระ                  

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  29,107  208  -  -  29,107  208  29,315 
3 - 6 เดอืน -  -  2,948  59  -  -  2,948  59  3,007 
6 - 12 เดือน -  -  -  -  -  -  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน -  -     15,477  545  53  2  15,530  547  16,077 

รวม 7,104,797  710,107  2,297,475  2,532  6,964  10  9,409,236  712,649  10,121,885 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (4,632)  (507)  -  -  (4,632)  (507)  (5,139) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับ 7,104,797  710,107  2,292,843  2,025  6,964  10  9,404,604  712,142  10,116,746 

(6) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภยัเป็นประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผูเ้อาประกัน โดยให้กู้ใน
วงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรม ์และคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึง
เป็นอัตราดอกเบี้ ยที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ก าหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลค ้าประกันดว้ย
วงเงินสูงสุดที่ 0.1 ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานมีจ านวนเงิน 2 ล้านบาท  และ 7 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลกัทรัพยค์ ้าประกันจ านวนเงินสูงสุดที่ 50 เท่าของเงินเดือน
รายเดือนซ่ึงคิดอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลกัทรัพยค์ ้าประกันมีจ านวนเงิน 34 ลา้นบาท 
และ 44 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560  แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน 

2561 
 วันที่ 31 ธันวาคม

2560 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด/ปี 18,817  19,882 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด/ปี (799)  (1,065) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด/ปี 18,018  18,817 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  งานระหว่าง  

         ท่ีดิน อาคาร           อาคารชุด            ส านักงาน อ       ยานพาหนะ            ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2561 794,246 353,279 10,683 142,054 4,484 9,808 1,314,554 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - 647 - 19,063 17,777 54,936 92,423 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี - - - 

(74) 
- - 

(74) 

โอนเขา้ (ออก) - 44,795 - - - (44,795) - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ - (22) - (12) - - (34) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (24,412) (1,373) (39,050) (2,955) - (67,790) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  794,246 374,287 9,310 121,981 19,306 19,949 1,339,079 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
 

   
เคร่ือง
ตกแต่ง    

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง  

ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งาน
ระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2561    794,246 351,421 10,683 141,134 4,484 9,808 

1,311,7
76 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - 647 - 19,053 17,777 54,936 92,413 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี - - - 

(74) 
- - 

(74) 

โอนเขา้ (ออก) - 44,795 - - - (44,795) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (24,026) (1,374) (38,771) (2,955) - (67,126) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  794,246 372,837 9,309 121,342 19,306 19,949 

1,336,9
89 

15. สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
15.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,827,027 3,051,790 (62,070) 335,640 

 
- 

 
- 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 16,533 18,273 2,252 5,076 - - 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 36,807 45,419 (10,418) 1,473 - - 
อ่ืน ๆ 17,728 1,554 662 - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,898,095 3,117,036 (69,574) 342,189 - - 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,390,242 1,602,880 74,376 65,082 429,931 449,077 
อ่ืน ๆ 2,227 2,536 - 237 - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,392,469 1,605,416 74,376 65,319 429,931 449,077 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,505,626 1,511,620 (143,950) 276,870 (429,931) (449,077) 
 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 

ก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์/หน้ีสิน 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
 สัญญาประกนัภยัระยะยาว 2,827,027 3,051,790 (224,763) 70,286 

 
- 

 
- 

       
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 16,533 18,273 (1,740) 5,025 - - 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 36,807 45,419 (8,612) 3,215 - - 

อ่ืน ๆ 17,728 1,554 16,174 4 - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,898,095 3,117,036 (218,941) 78,530 - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,390,242 1,602,880 135,141 195,714 (347,779) 520,088 

อ่ืน ๆ 2,227 2,536 (309) (1,293) - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,392,469 1,605,416 134,832 194,421 (347,779) 520,088 

สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,505,626 1,511,620 (353,773) (115,891) 347,779 (520,088) 
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15.2 ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน (32,308)  97,359  276,903  50,081 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล        
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  -  1,458  5,489 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ 

   การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
 

143,950 
  

(276,870) 
  

353,773 
  

115,891 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 111,642  (179,511)  632,134  171,461 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,109,519  (440,930)  4,623,098  2,066,007 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15% 20%  15% 20%  15% 20%  15% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 221,896  (84,880)  914,155  413,603 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

   ของปีก่อน 
 

- 
  

- 
  

1,458 
  

5,489 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใชจ้่าย 

  ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 
 

(110,254) 
  

(94,631) 
  

(283,479) 
  

(247,631) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในส่วนของ

ก าไรหรือขาดทุน 
 

111,642 
  

(179,511) 
  

632,134 
  

171,461 
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 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,109,485  (440,317)  4,570,777  2,068,017 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 221,896  (84,880)  914,155  413,603 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน 

 
- 

  
- 

  
1,458 

  
5,489 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใชจ้่าย 
  ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี 

 
(110,254) 

  
(94,631) 

  
(283,479) 

  
(247,631) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

 
111,642 

  
(179,511) 

  
632,134 

  
171,461 

 

16. สินทรัพย์อื่น 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
หลกัประกนัตราสารอนุพนัธ ์ 28,500 45,000 28,500 45,000 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหน้า 156,555 135,785 156,555 135,785 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 25,566 34,411 25,566 34,411 
เงินมดัจ า 47,164 45,130 24,020 21,776 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 62,301 473,018 62,301 473,018 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 - ลูกหน้ีจากการขายเงนิ

ลงทุน (17,074) - (17,074) - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 16,020 11,621 15,918 11,443 
อื่น ๆ 118,435 79,084 110,861 58,025 
รวมสินทรัพยอ์ืน่ 437,467 824,049 406,647 779,458 
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17. หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  
ณ วันที่  30 กันยายน 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับ 
  สัญญาประกนัภยัระยะยาว 271,236,069 - 271,236,069 

256,595,05
3 - 256,595,053 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บ 
  รายงานแลว้ 277,212 (172,423) 104,789 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 82,665 - 82,665 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,388,887 (494,918) 893,969 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั 
   คา้งจ่าย 166,061 - 166,061 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์
ประกนัภยั  7,430,785 - 7,430,785 7,666,696 - 7,666,696 
รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภัย 

280,581,679 (667,341) 279,914,338 
265,978,19

4 (404,713) 265,573,481 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

หนี้สิน 
ตามสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกันภัยต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว 271,235,974 - 271,235,974 256,595,048 - 256,595,048 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน       
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดร้ับ 
  รายงานแลว้ 277,212 (172,423) 104,789 276,597 (127,385) 149,212 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 
  แต่ยงัไม่ไดร้ับรายงาน 82,665 - 82,665 91,365 - 91,365 

ส ารองเบี้ยประกนัภยั       
ส ารองเบี้ยประกนัภยั 
  ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,388,887 (494,918) 893,969 1,180,093 (277,328) 902,765 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั 
   คา้งจา่ย 166,061 - 166,061 168,390 - 168,390 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภยั  7,430,785 - 7,430,785 7,666,696 - 7,666,696 
รวมหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 280,581,584 (667,341) 279,914,243 265,978,189 (404,713) 265,573,476 

17.1 ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาวประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 256,595,053  233,412,294  256,595,048  233,412,294 
ส ารองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่และกรมธรรม์        
ประกนัภยัที่ยงัมีผลบงัคบั 21,466,721  30,075,220  21,466,631  30,075,215 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม์ประกนัภยั        
ขาดอายุการยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั ฯลฯ  (6,166,053)  (7,552,113)  (6,166,053)  (7,552,113) 

ส ารองเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จากการทดสอบความเพียงพอ        
ของหน้ีสิน (659,652)  659,652  (659,652)  659,652 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 271,236,069  256,595,053  271,235,974  256,595,048 

 



220 

 

   
   

 

17.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองค่าสินไหมทดแทน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 367,962 233,740 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปีปัจจุบนั 1,600,468 2,080,116 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (1,608,553) (1,945,894) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 359,877 367,962 

17.3 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือ
เป็นรายไดป้ระกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,180,093 1,134,217 
เบี้ยประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 2,793,188 3,331,744 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (2,584,394) (3,285,868) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 1,388,887 1,180,093 

17.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัคา้งจ่ายประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  
เงินค่ามรณกรรม   119,165 125,662 
เงินครบก าหนด 44,682 40,444 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,214 2,284 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 166,061 168,390 
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17.5 หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 
ณ วันที่  30 กันยายน 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 หน้ีสินรับตามกรมธรรม์
ประกนัภยัคา้งจ่ายประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

เงินฝากเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,946,318 7,126,814 
เบี้ยประกนัรับล่วงหน้า 406,392 462,377 
เจา้หน้ีกรณียกเวน้ค่าเบี้ยประกนัภยั 78,075 77,505 

รวมหน้ีสินอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 7,430,785 7,666,696 

18. เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

เงินคา้งจ่ายเกี่ยวกบัการประกนัภยัต่อ 854,482 1,003,195 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 854,482 1,003,195 
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560  30 กันยายน 2561   31 ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว  150,331  193,385  148,470  191,781 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 35,707  35,442  35,566  35,316 

รวมภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 186,038  228,827  184,036  227,097 

20. หน้ีสินอื่น 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 กันยายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 799,554 753,494 798,789 751,547 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 442,023 409,977 441,465 409,497 
เบ้ียประกนัภัยท่ีได้รับเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรม์ยงัไม่อนุมติั 133,583 159,514 133,583 159,514 

เงินรับรอการโอนบญัชี 41,541 89,083 41,541 89,083 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 119,731 130,798 119,731 130,798 
เงินคา้งจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพย์ 191,588 171,926 191,588 171,926 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 60,553 59,730 60,445 59,550 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 352,409 141,699 351,400 140,566 
อื่น ๆ 66,929 72,379 61,020 56,034 
รวมหน้ีสินอ่ืน 2,207,911 1,988,600 2,199,562 1,968,515 
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21. ทุนที่ออกและช าระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
รายการกระทบยอดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น 
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 
 
 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ส ารองส่วนทุน 
     จากการจ่ายโดยใช้ 
 หุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
จ านวนหุ้น  
(พันหุ้น) 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,705,953  1,705,953  3,309,857  11,323 
ค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22) 1,613  1,613  38,710  1,103 
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ์ เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการ 
   ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 - 

 

- 

 

12,426 

 

(12,426) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,707,566  1,707,566  3,360,993  - 

22. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั้ งที่ 2 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมตัิให้ออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้เพื่อการเสนอขายแก่พนักงาน
จ านวน 20 ลา้นหน่วย โดย มีการจัดสรรทั้งส้ิน 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
จ านวน 7.15 ลา้นหน่วย และมติของที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2554 อนุมตัิ
ให้ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จ านวน 7.15 ล้านหน่วยดังกล่าว และอนุมัติให้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้จ านวน 7.15 ลา้นหน่วยแทน 
และได้มีการจัดสรรให้พนักงานและ/หรือผูบ้ริหารโดยก าหนดให้วนัที่  1 เมษายน 2555 เป็น
วนัให้สิทธิแก่พนกังานและ/หรือผูบ้ริหาร  
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รายละเอียดการอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พันหน่วย) 

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 รวม 

 เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเมื่อ
พน้สภาพ การเป็นพนักงานของบริษทัโดยมีอตัราใชสิ้ทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัได้จ านวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา 13.50 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 และ 35.00 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 โดยสามารถใชสิ้ทธิครั้ งแรกเมื่อ
ครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ไดร้ับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติการ
ปรับปรุงราคา การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานทั้ง 2 
รุ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1 หุ้นเป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้น
สามญั 1.40 หุ้น และราคาใช้สิทธิจะถูกปรับจาก 13.50 บาท และ 35.00 บาท เป็น 9.64 บาท และ 
25.00 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามล าดบั 

เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้รับอนุมตัิให้ออกโดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายหลงั
วนัที่                 1 มกราคม 2554 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ บริษทัจึงได้ค านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัออก
สิทธิเฉล่ียเท่ากบั 20.45 บาทต่อหุ้น เพื่อบนัทึกค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์พื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว  
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ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

อตัราเงินปันผลที่คาดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุ้นที่คาดการณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีตของราคาหุ้นของบริษทั) 
อตัราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึงร้อยละ 3.64 
อายุของสิทธิซ้ือหุ้น  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

หรือ    เมื่อพน้สภาพการเป็นพนกังานของ
บริษทั 

แบบจ าลองที่ใช ้ - Black Schole - continuous model 

 ค่าใช้จ่ายพนักงานในรูปของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2) ส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน 1.10 ลา้นบาท  

รายการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันหน่วย) 

 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2560 

 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 
จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 612 
ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด (572) 
สิทธิท่ีหมดไปจากการครบอายุของสิทธิซ้ือหุ้น (40) 
จ านวนสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 - 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัที่เหลือทั้งหมดจ านวน 1.8 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิด
เป็นเงิน 63.2 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษทัได้โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ครั้ งที่ 8 จ านวน 20.30 ลา้นบาท ไปเป็นทุนที่ออกและช าระแลว้ และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามญั นอกจากน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ได้ใช้สิทธิครั้ งที่ 9 ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
จ านวน 0.57 ล้านหน่วย  ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นจ านวน 20.02 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

 ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 
จ านวนสิทธ ิ
(พันหน่วย) 

 

ราคาใช้สิทธ ิ
ต่อหุ้น 
 (บาท) 

 

รวมเงินทีร่ับ 
ช าระ  

(พันบาท) 

 

ทุนที่ออก  
และช าระแล้ว 
(พันบาท) 

 

ส่วนเกิน 
 มูลค่าหุ้นสามัญ  

(พันบาท) 

 
เงินรับล่วงหน้า 

ค่าหุ้นจากการใช้สิทธ ิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

(พันบาท) 

 

วันที่จดทะเบียน 
เพิ่มทุน 

 วันที่ตลาด 
หลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยรับเป็น
หลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

                
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2               
ยอดยกมาตน้งวด                
คร้ังท่ี 8 580  25.00  20,300  -  -  20,300     

รายการระหว่างงวด                
คร้ังท่ี 8                
โอนระหว่างงวด -  -  -  812  19,488  (20,300)  19 มกราคม 2560  26 มกราคม 2560 

คร้ังท่ี 9  
 ใช้สิทธิและโอนระหว่าง
งวด 572 

 

25.00 

 

20,023 

 

801 

 

19,222 

 

- 

 

24 เมษายน 2560 

 

10 เมษายน 2560 
รวม       1,613  38,710  -     

23. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัน าเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกับการรายงาน
ขอ้มูลตามประเภทการรับประกันภยัที่ต้องรายงานแก่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนิน
ธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกันชีวิต และด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยส่วนงานในประเทศกัมพูชา มีจ านวนที่ไม่มี
สาระส าคญั ทั้งน้ี รายการที่น าเสนอในส่วนงานด าเนินงานน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัที่ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุด                        ด้านการด าเนินงานได้รับและ
สอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัไม่มี
รายไดจ้ากการรับประกันภยักบับุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงในจ านวนที่มากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2560 แสดงดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 11,618,327  119,738  10,835  -  11,748,900 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (243,025)  -  -  -  (243,025) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 11,375,302  119,738  10,835  -  11,505,875 
หัก  ส ารองเบี้ยประกันภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 

เพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน (10,281) 
 

- 
 

(613) 
 

- 
  

(10,894) 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 11,365,021  119,738  10,222  -  11,494,981 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 101,118  -  -  -  101,118 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 11,466,139  119,738  10,222  -  11,596,099 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 6,864,468 

 
77,482 

 
- 

 
- 

  
6,941,950 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการ
ประกันภัยต่อ 5,554,758 

 
39,652 

 
6,342 

 
- 

 
5,600,752 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 813,239  20,527  130  2,144  836,040 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 162,600  109  104  13  162,826 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 13,395,065  137,770  6,576  2,157  13,541,568 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต 

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 11,815,885  248,843  10,056  -  12,074,784 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (211,530)  -  -  -  (211,530) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 11,604,355  248,843  10,056  -  11,863,254 
บวก ส ารองเบี้ยประกนัภัยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 

ลดลงจากงวดก่อน 37,681 
 

- 
 

50 
 

- 
  

37,731 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 11,642,036  248,843  10,106  -  11,900,985 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 65,227  -  -  -  65,227 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 11,707,263  248,843  10,106  -  11,966,212 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 8,966,537 

 
170,330 

 
- 

 
- 

  
9,136,867 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภัยต่อ 4,999,207  6,111  1,129  -  5,006,447 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 916,353  25,023  200  1,885  943,461 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 239,898  3,996  163  1  244,058 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 15,121,995  205,460  1,492  1,886  15,330,833 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 32,220,749  627,879  31,042  -  32,879,670 
หัก   เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (1,093,249)  -  -  -  (1,093,249) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 31,127,500  627,879  31,042  -  31,786,421 
บวก  (หัก) ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้  

 (เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน 9,316 
 

- 
 

(520) 
 

- 
  

8,796 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 31,136,816  627,879  30,522  -  31,795,217 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 335,480  -  -  -  335,480 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 31,472,296  627,879  30,522  -  32,130,697 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย          
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 14,202,276 

 
438,650 

 
- 

 
- 

  
14,640,926 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั          
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 18,468,138  63,191  8,841  -  18,540,170 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,634,656  67,778  526  6,957  2,709,917 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 734,727  11,565  562  19  746,873 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 36,039,797  581,184  9,929  6,976  36,637,886 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม  
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

 

ประกัน 
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย          
เบี้ยประกนัภยัรับ 32,574,064  724,036  30,401  -  33,328,501 
หัก  เบี้ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (919,979)  -  -  -  (919,979) 
เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิ 31,654,085  724,036  30,401  -  32,408,522 
หัก  ส ารองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (46,222) 
 

- 
 

(685) 
 

- 
  

(46,907) 
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 31,607,863  724,036  29,716  -  32,361,615 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 252,009  -  -  -  252,009 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 31,859,872  724,036  29,716  -  32,613,624 

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย           
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 19,984,340 

  
412,108 

 
- 

 
- 

 
20,396,448 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและ           
ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 15,389,093   32,076  3,833  -  15,425,002 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,443,423   61,970  604  5,586  2,511,583 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 581,898   11,055  454  85  593,492 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 38,398,754   517,209  4,891  5,671  38,926,525 
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24. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน  375,147   238,794  869,325   707,648 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 45,704   41,414  133,756   126,811 
ค่าภาษีอากร             699   1,216  4,764   5,349 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 126,702   142,371  369,137   378,906 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 548,252   423,795  1,376,982   1,218,714 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 373,722  236,671  864,684  698,265 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 45,591  40,975  133,414  123,282 
ค่าภาษีอากร 698  1,242  4,764  4,965 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 126,553  143,076  368,589  386,557 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 546,564  421,964  1,371,451  1,213,069 
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25. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ผลก าไร (ขาดทุน) 
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 

ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า 
 เงินลงทุนเพื่อคา้ 

 
1,550 

 
3,080 

 
(20,523) 

 
(6,957) 

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขาย 
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
101,502 

 
24,621 

 
50,926 

 
33,044 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
 เงินตราต่างประเทศ 

 
(12,278) 

 
(52,640) 

 
46,839 

 
(202,438) 

รวมผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม  90,774  (24,939)  77,242  (176,351) 

26. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ ซ่ึง

มาตรฐาน                     การรายงานทางการเงินก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวแทน 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ 

(observable inputs) ที่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์ี่จะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงทางออ้ม 
ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแส

เงินในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน  
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ี่วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 61,333 - 61,333 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 43,761,443 6,629,797 50,391,240 
ตราสารหน้ี - 29,882,053 29,882,053 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560  

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 87,957 - 87,957 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 38,200,799 6,226,402 44,427,201 
ตราสารหน้ี - 32,694,734 32,694,734 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
ช) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที่ประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ซ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหน่วยลงทุน ค านวณโดยใช้มูลค่า

สุทธิตามบญัชี           ที่ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกันแต่ละรายการ  บริษัทค านึงถึง

เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
รายช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกนัชีวิต มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ ากดั อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)(2) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จ ากดั ให้เช่าทรัพยสิ์น ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั พาณิชย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั(1) จดัการกองทุน มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัย่อยของผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทั 
Asia Insurance Company Limited(1) ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั เป็นบริษทัย่อย 
บริษทั บางปะอิน กอล์ฟ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) (3)  การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอ็ม ดี ไซน์ จ ากดั ธุรกิจบริการ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั ไอ-ไดเร็คท ์ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหน้าประกนัชิวิต มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 
 Limited Company  

ประกนัชีวิต เป็นบริษทัย่อย 



235 

 

   
   

 

(1)       ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจนถึงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
กรรมการร่วมกนักบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม     บวัหลวง จ ากดั และ Asia Insurance 
Company Limited ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ และกลบัมาถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันใหม่ตั้งแต่วนัที่ 
23 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทมีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนบวัหลวง จ ากดั และถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจนถึงวนัที่ 5 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจาก
บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษทั  หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมบวัหลวง 
จ ากดั  ตั้งแต่วนัดงักล่าว 

(7) ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
กรรมการร่วมกนักบั บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

(8) ถือหุ้นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจนถึงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
กรรมการร่วมกนักบั บริษทั บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมี
รายการธุรกิจที่ส าคญักับกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 

 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                            
เบี้ยประกนัภยัรับ 203  57  4,528  4,752  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
เบี้ยประกนัภยัต่อจ่าย 61,925  50,356  265,104  223,955  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู้ 

110,916 
 

 112,766  320,677  351,334  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั 
 ที่เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กูยื้ม 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ านอง 
 เป็นประกนั                                             

948  1,363  3,110  4,328  อตัราเดียวกบัอตัราที่บริษทัคิดให้กบั 
 ผูกู้ยื้มทัว่ไปที่มีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 62,553  133,981  228,183  308,603  ตามที่ประกาศจ่าย 
รายไดค้่าตอบแทนและ 
 ค่าบริการ 

2,741  3,233  8,441  9,484  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัในอตัราทัว่ไป 

รายไดค้่าธรรมเนียม     
 นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

-  49,565  26,766  49,565  เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหน้า 
 ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
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ก าไรจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

86,351  22,424  79,082  234,341  เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 416,098  537,637  1,385,488  1,274,223  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรา
ร้อยละต่อเบี้ยประกันภยัรับ 

ค่าสินไหมรับคืน 80,029  73,856  226,880  164,274  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและ 
 ค่าตรวจสุขภาพ                                              

4,196  14,143  15,127  47,859  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 37,575  37,658  113,575  103,303  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั 
 ที่เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย 458  344  2,064  1,583  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                            
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 18,171  14,319  53,844  49,013  ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเ ช่า

ตารางเมตรละประมาณ 90 บาทต่อ
เดือน ค่ าบริการตาราง เมตรละ
ประมาณ 29 บาทต่อเดือน  ตาม
สัญญาเช่าระยะยาว และค่า เช่า
ตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 
และ 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 91 บาท และ 
307 บาทต่อเดือน 

ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่า
ตารางเมตรละประมาณ 100 บาท 
150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่อ
เดือนและค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อ
เดือน 

ค่าบริการอื่น ๆ 1,521  1,017  7,276  1,659  เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาที่
คิด 
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย          
เบี้ยประกนัภยัรับ -  -  -  54  เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 142  131  428  423  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิด

ค่าเช่า 
 และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อ
เดือน           

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          
เบี้ยประกนัภยัรับ 203  57  4,528  4,752  เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
เบี้ยประกนัภยัต่อจ่าย 61,925  50,356  265,104  223,955  เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
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ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
 ตัว๋สัญญาใชเ้งินและหุ้นกู้ 

110,906  112,766  320,667  351,319  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและ
บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัคิดให้กบั
ลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กูยื้มโดยมี
ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั                                            

948  1,363  3,110  4,328  อตัราเดียวกบัอตัราที่บริษทัคิดให้กบั
ผูกู้ยื้ม 

 ทัว่ไปที่มีทรัพยสิ์นจ านอง 
เงินปันผลรับ 62,553  133,981  228,183  308,603  ตามที่ประกาศจ่าย 
รายไดค้่าธรรมเนียม 
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

-  49,565  26,766  49,565  เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจ
นายหน้าซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ 

ก าไรจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

86,351  22,424  79,082  234,341  เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 

 

 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 416,098  537,637  1,385,488  1,274,223  อตัราตามสัญญาที่ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรา

ร้อยละต่อเบี้ยประกันภยัรับ 
ค่าสินไหมรับคืน 80,029  73,856  226,880  164,274  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมจ่ายและ 
 ค่าตรวจสุขภาพ                                             

4,196  14,143  15,127  47,859  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 37,520  37,622  113,501  103,215  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที่
เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย 463  345  2,063  1,577  เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าอาคารและ
ค่าบริการ 

     

18,171  14,319  53,844  49,013  ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่า
ตารางเมตรละประมาณ 44 บาท และ 138 
บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 91 บาท และ 307 บาทต่อเดือน 

ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 
บาท และ 315 บาทต่อเดือน และค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 
บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอื่นๆ 245  1,017  3,363  1,659  เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิด
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เบี้ยประกนัภยัรับจากช่องทางการ
จดัจ าหน่าย Bancassurance มีจ านวนโดยประมาณร้อยละ 68.37 และร้อยละ 65.96 ของเบี้ยประกันภยั
รับสุทธิ ตามล าดบั (30 กันยายน 2560: โดยประมาณร้อยละ 69.55 และร้อยละ 66.59 ของเบี้ย
ประกนัภยัรับสุทธิ ตามล าดบั) 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและกิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั      มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 
 30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทย่อย        
หน้ีสินอ่ืน        
   เงินมดัจ า -  -  66  66 
รวมหน้ีสินอ่ืน -  -  66  66 
        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
เงินฝากสถาบนัการเงิน                                                            
(รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 854,585  1,051,281 

 
844,542 

 
1,043,223 

        
สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนเผ่ือขาย - ราคาทุน        
ตราสารทุนในประเทศ 2,337,230  2,221,635  2,337,230  2,221,635 
หน่วยลงทุนในประเทศ 3,462,177  3,337,446  3,462,177  3,337,446 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย - ราคาทุน 5,799,407  5,559,081  5,799,407  5,559,081 
บวก  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 2,298,336  2,030,324  2,298,336  2,030,324 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย - มูลค่ายตุิธรรม 8,097,743  7,589,405  8,097,743  7,589,405 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/               
ราคาทุนตดัจ าหน่าย    

 
 

 
 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,245,000  2,745,000  3,245,000  2,745,000 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,023,968  6,316,261  6,023,968  6,316,261 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคา
ทุน/ 
  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 9,268,968  9,061,261 

 

9,268,968 

 

9,061,261 
เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 1,167  11,167  1,167  11,167 
เงินให้กูย้ืม 54,120  73,060  54,120  73,060 

รวมสินทรัพยล์งทุน 17,421,998  16,734,893  17,421,998  16,734,893 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 
 30 กันยายน 

2561   
31 ธันวาคม 

2560 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 212,466  230,784  212,466  230,784 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5,885,834  5,585,475 

 
5,885,834 

 
5,585,475 

สินทรัพยอ่ื์น        
รายไดค้า้งรับ 3,397  6,641  -  - 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า 25,566  34,411  25,566  34,411 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  443  208  443  208 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 29,406  41,260  26,009  34,619 
        
เจา้หน้ีจากการประกนัภยัต่อ 146,564  187,294  146,564  187,294 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,714  10,468  1,714  10,468 
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5,900,865  5,622,022 

 
5,900,865 

 
5,622,022 

        
หน้ีสินอ่ืน        

ค่าจา้งและคา่บ าเหน็จคา้งจ่าย 491,095  366,786  491,095  366,786 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 6,890  16,410  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการคา้งจ่าย 126  128  126  128 

รวมหน้ีสินอ่ืน 498,111  383,324  491,221  366,914 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนกังาน   ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  19.4  11.0  41.9  31.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.8  0.1  2.3  1.4 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุข้อ 22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั  20.2  11.1  44.2  33.5 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน                                   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  19.4  11.0  41.9  31.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.7  0.1  2.0  1.4 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์                    
(หมายเหตุข้อ 22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.4 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั  20.1  11.1  43.9  33.5 

รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัที่จดัสรรให้แก่พนกังานได้แสดง
ไวใ้น หมายเหตุขอ้ 22 
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28. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดว้างหลกัทรัพยป์ระกันไวก้ับนาย

ทะเบียน                ตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 23,145 24,260 23,200 25,605 

29. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารอง

ประกนัภยักบันายทะเบียนตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 58,458,672 64,499,368 52,400,828 61,274,166 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 4,899,961 5,352,714 5,699,921 6,375,488 

รวม 63,358,633 69,852,082 58,100,749 67,649,654 

30. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่าง
งวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัที่บริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลง
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดม้ีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ 
วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่               30 กนัยายน 2561 และ 2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั            
  -จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 997,877  (261,412)      0.584  (0.153) 
  -จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (1,878)  822      (0.001)  0.001 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 995,999  (260,590)  1,707,566  1,707,566  0.583  (0.152) 

            
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 995,999  (260,590)  1,707,566  1,707,566  0.583  (0.152) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้น
บริษทั 997,843 

 
(260,806) 

 
1,707,566 

 
1,707,566 

 0.584  (0.153) 

            
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 997,843  (260,806)  1,707,566  1,707,566  0.584  (0.153) 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้
ถือหุ้นบริษทั  

 
 

 
 

 
 

    

  -จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 3,990,968  1,894,567      2.337  1.110 
  -จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (8,784)  (6,730)      (0.005)  (0.004) 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้น
บริษทั 3,982,184 

 
1,887,837 

 
1,707,566 

 
1,707,154 

 2.332  1.106 

            
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 3,982,184  1,887,837  1,707,566  1,707,154  2.332  1.106 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
 จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
  

ก าไรต่อหุ้น 
 (พันบาท)  (พันหุ้น)  (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน            
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 3,938,643  1,896,556  1,707,566  1,707,154  2.307  1.111 

            
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 3,938,643  1,896,556  1,707,566  1,707,154  2.307  1.111 
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31. เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจา่ยทีป่ระกาศจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

 อนุมัติโดย  จ านวนเงินปันผลรวม  จ านวนเงินปันผล
ต่อหุ้น 

   (ล้านบาท)  (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
และอนุมตัิโดย คปภ. เมื่อวนัท่ี  
18 เมษายน 2561 

 

375 

 
 

0.22 
เ งินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2561 และอนุมตัิ โดย คปภ. 
เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 

 

546 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2561   921  0.54 
      
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560   
และอนุมตัิโดย คปภ. เมื่อวนัท่ี  
8 พฤษภาคม 2560 

 

730 

 

0.43 
เ งินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2560 และอนุมตัิ โดย คปภ. 
เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 

 

543 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2560   1,273  0.75 

32. ภาระผูกพัน 
32.1 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้ท าสัญญาก่อสร้างอาคารกบั

บริษทัภายในประเทศเป็นจ านวนเงิน 120.44 ลา้นบาท และ 228.06 ลา้นบาท ตามล าดับ 
และบริษทัมี                   ภาระผูกพนัคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาเป็นจ านวน 69.06 ลา้น
บาท และ 44.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 

32.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่าพื้นที่
ในอาคาร และประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี ส าหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดงักล่าว
เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได ้ 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่า ที่
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 

28.59 13.42 42.01 
21.41 15.06 36.47 

สัญญาบริการ 4.20 0.02 4.22 
รวม 54.20 28.50 82.70 

 
(หน่วย : ล้าน

บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.61 28.91 56.52 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 22.07 18.26 40.33 
สัญญาบริการ 0.23 0.03 0.26 
รวม 49.91 47.20 97.11 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 28.58 13.42 42.00 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 21.26 14.96 36.22 
สัญญาบริการ 4.19 - 4.19 
รวม 54.03 28.38 82.41 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 จ่ายช าระภายใน 
 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.61 28.91 56.52 
สัญญาเช่าด าเนินงาน - อื่นๆ 21.92 18.04 39.96 
สัญญาบริการ 0.21 - 0.21 
รวม 49.74 46.95 96.69 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน
และ                     เกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 จ านวน 14.27 ลา้นบาท และ 
38.11 ลา้นบาท ตามล าดับ (วนัที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 11.9 ลา้นบาท และ 23.7 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 

32.3 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัอาจต้องฝากเงินในอนาคต
จากเงื่อนไขการลงทุนตามหมายเหตุขอ้ 9.5 (1) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่าย
ภายใน 

  
30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

1 ปี   1,200,000 1,200,000 
2 - 5 ปี   - 300,000 

33. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและ
คดีความยงัไม่ส้ินสุดจ านวนรวมประมาณ 16 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามล าดับ จากการ
เป็นผูร้ับประกันภยั บริษทัยงัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าความเสียหายจากคดีความดงักล่าว 
เน่ืองจากยงัคงมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลของการพิจารณาคดี 
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34. การจัดประเภทรายการใหม่ 
34.1  การจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับการน าเสนอในงบการเงินระหว่าง

กาลส าหรับงวดปัจจุบนั 
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้า
เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ไดม้ีการจดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการแสดง
รายการในงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้า
เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                                (หน่วย : พันบาท) 

 

รายการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2560 

การจัดประเภท 

รายการเดิม 

การจัดประเภทรายการใหม่ 

 งบการเงิน

รวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื่น 52,570 52,570 95,019 95,019 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 4,342 4,342 14,670 14,670 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
2560 ไดม้ีการจดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการใหม่ขา้งตน้แลว้ 

34.2 การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงการด าเนินงานที่ยกเลิก 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
  

ก่อนการ 
จัดประเภทใหม่ 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ 
ตามข้อ 34.1 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับ
การด าเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  
หลังการ 

จัดประเภท
ใหม่ 

งบก าไรขาดทุน        
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อ 11,900,957  -  (28)  11,900,985 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,991,284  4,342  2  2,986,940 
รายไดอ้ื่น 32,867  -  2  32,865 
รวมรายได้ 14,925,108  4,342  (24)  14,920,790 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัย 
 ระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 

 
9,136,861 

  
- 

  
(6) 

  
9,136,867 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 943,454  -  (7)  943,461 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 189,164  (52,570)  (2,324)  244,058 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 481,442  56,912  735  423,795 
รวมค่าใช้จ่าย 10,750,921  4,342  (1,602)  10,748,181         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (439,352)  -  1,578  (440,930) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 179,511  -  -  179,511 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (259,841)  -  1,578  (261,419) 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

  
ก่อนการ 

จัดประเภทใหม่ 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ 
ตามข้อ 34.1 

 การจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับ
การด าเนินงานท่ี

ยกเลิก 

  
หลังการ 

จัดประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุน        
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัต่อ 32,361,804  -  189  32,361,615 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 8,651,018  14,670  30  8,636,318 
รายไดอ้ื่น 93,841  -  (2)  93,843 
รวมรายได้ 41,106,663  14,670  217  41,091,776 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
เพ่ิมจากงวดก่อน 

 
20,396,459 

  
- 

  
11 

  
20,396,448 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 2,511,619  -  36  2,511,583 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอื่น 501,920  (95,019)  3,447  593,492 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 1,338,071  109,689  9,668  1,218,714 
รวมค่าใช้จ่าย 24,748,069  14,670  13,162  24,720,237         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,053,062  -  (12,945)  2,066,007 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (171,461)  -  -  (171,461) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,881,601  -  (12,945)  1,894,546 

35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่  8 

พฤศจิกายน 2561 
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4.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยานน 2561 
    

(หน่วย : พันบาท) 
               

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตร
มาส 1 

 
ไตร
มาส 2 

 
ไตร
มาส 3 

สินทรัพย์ 
       

 %  
 

 %  
 

 %  

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

4, 
26 

         
6,585,003  

 
         
5,733,270  

 
         
4,295,968  

 
           
2.09  

 
           
1.81  

 
           
1.32  

เบ้ียประกันภัยค้างรับ 5          
3,278,015  

 
         
2,337,586  

 
         
3,438,973  

 
           
1.04  

 
           
0.74  

 
           
1.06  

รายได้จากการลงทุน
ค้างรับ 

 
         
3,306,930  

 
         
2,401,136  

 
         
3,340,059  

 
           
1.05  

 
           
0.76  

 
           
1.03  

สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ  

6, 
16 

             
706,484  

 
             
707,833  

 
             
667,341  

 
           
0.22  

 
           
0.22  

 
           
0.21  

ลูกหนี้จากสัญญา
ประกันภัยต่อ 

7          
1,109,963  

 
             
732,856  

 
             
835,863  

 
           
0.35  

 
           
0.23  

 
           
0.26  

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ 

8              
688,914  

 
             
183,035  

 
             
286,421  

 
           
0.22  

 
           
0.06  

 
           
0.09  

สินทรัพย์ลงทุน 
            

   เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์  

            

      เงินลงทุนเพื่อค้า 9                
81,555  

 
               
59,784  

 
               
61,333  

 
           
0.03  

 
           
0.02  

 
           
0.03  

      เงินลงทุนเผื่อขาย  9        
78,163,939  

 
       
77,318,138  

 
       
80,273,293  

 
         
24.84  

 
         
24.45  

 
         
24.71  

      เงินลงทุนท่ีจะถือ
จนครบก าหนด 

9, 
27, 
28 

     
208,232,681  

 
     
212,460,721  

 
     
216,766,546  

 
         
66.18  

 
         
67.18  

 
         
66.72  

      เงินลงทุนท่ัวไป 9                
30,302  

 
               
30,302  

 
               
30,302  

 
           
0.01  

 
           
0.01  

 
           
0.01  

   เงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

10                      
-       

 
                     
-       

 
                          
-  

 
                 
-  

 
                 
-  

 
                 
-  

   เงินให้กู้ยืม 11, 
26 

         
9,178,761  

 
       
10,358,916  

 
       
11,579,737  

 
           
2.92  

 
           
3.28  

 
           
3.56  
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   อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน 

12                
18,550  

 
               
18,284  

 
               
18,018  

 
           
0.01  

 
           
0.01  

 
           
0.01  

ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

13          
1,317,057  

 
         
1,329,543  

 
         
1,339,079  

 
           
0.42  

 
           
0.42  

 
           
0.41  

ค่าความนิยม 
 

                 
4,955  

 
                 
4,955  

 
            4,955  

 
           
0.00  

 
                 
-  

 
                 
-  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

                 
8,818  

 
                 
6,506  

 
                 
4,503  

 
           
0.00  

 
           
0.00  

 
           
0.00  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี 

14          
1,537,099  

 
         
2,079,507  

 
         
1,505,626  

 
           
0.49  

 
           
0.66  

 
           
0.46  

สินทรัพย์อ่ืน 15              
393,170  

 
             
478,153  

 
             
437,467  

 
           
0.12  

 
           
0.15  

 
           
0.13  

รวมสินทรัพย์ 
 

     
314,642,196  

 
     
316,240,525  

 
     
324,885,484  

 
            
100  

 
            
100  

 
            
100  
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยานน 2561 

    
                      (หน่วย : พันบาท) 

               
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตร
มาส 1 

 
ไตร
มาส 2 

 
ไตร
มาส 3 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
       

 %  
 

 %  
 

 %  

หน้ีสิน 
            

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 16      
270,582,059  

 
     
273,672,638  

 
     
280,581,679  

 
         
86.00  

 
         
86.54  

 
         
86.36  

เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 17          
1,377,025  

 
             
969,288  

 
             
854,482  

 
           
0.44  

 
           
0.31  

 
           
0.26  

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 8              
275,282  

 
         
1,102,427  

 
             
629,258  

 
           
0.09  

 
           
0.35  

 
           
0.19  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
 

               
84,262  

 
             
218,999  

   
           
0.03  

 
            
-       

 
            
-       

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18              
233,483  

 
             
238,036  

 
             
186,038  

 
           
0.07  

 
           
0.08  

 
           
0.06  

หน้ีสินอื่น 19          
2,471,875  

 
         
1,778,839  

 
         
2,207,911  

 
           
0.79  

 
           
0.56  

 
           
0.68  

รวมหน้ีสิน 
 

     
275,023,986  

 
     
277,980,227  

 
     
284,459,368  

 
              
87  

 
              
88  

 
              
88              

ส่วนของเจ้าของ 
            

ทุนเรือนหุ้น 
            

   ทุนจดทะเบียน  
            

      หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท 

 
         
1,708,000  

 
         
1,708,000  

 
         
1,708,000  

 
           
0.54  

 
           
0.54  

 
           
0.53  

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว 20 
           

หุ้นสามัญ  1,707,566,000 หุ้น 
            

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช าระครบแล้ว 
 

         
1,707,566  

 
         
1,707,566  

 
         
1,707,566  

 
           
0.54  

 
           
0.54  

 
           
0.53          

                 
-  

    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20          
3,360,993  

 
         
3,360,993  

 
         
3,360,993  

 
           
1.07  

 
           
1.06  

 
           
1.03  
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ก าไรสะสม 
            

   จัดสรรแล้ว  
            

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

             
170,800  

 
             
170,800  

 
             
170,800  

 
           
0.05  

 
           
0.05  

 
           
0.05  

      เงินส ารองทั่วไป 
 

             
400,000  

 
             
400,000  

 
             
400,000  

 
           
0.13  

 
           
0.13  

 
           
0.12  

   ยังไม่ได้จัดสรร 
 

       
25,597,834  

 
       
26,453,189  

 
       
26,903,537  

 
           
8.14  

 
           
8.36  

 
           
8.28  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  
       

                 
-  

    

   ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผ่ือขาย  

       
                 
-  

    

     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 
 

         
8,379,884  

 
         
6,163,801  

 
         
7,883,523  

 
           
2.66  

 
           
1.95  

 
           
2.43  

   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน 

      
                 
-  

    

     ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ                
(6,984) 

 
               
(3,674) 

 
               
(4,984) 

 
         
(0.00) 

 
            
-       

 
            
-       

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท        
39,610,093  

 
       
38,252,675  

 
       
40,421,435  

 
         
12.59  

 
              
12  

 
              
12  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

                 
8,117  

 
                 
7,623  

 
                 
4,681  

 
           
0.00  

 
            
-       

 
            
-       

รวมส่วนของเจ้าของ 
 

       
39,618,210  

 
       
38,260,298  

 
       
40,426,116  

 
              
13  

 
              
12  

 
              
12  

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
 

     
314,642,196  

 
     
316,240,525  

 
     
324,885,484  

 
            
100  

 
            
100  

 
            
100  
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด มหาชน  

วิธีแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตร
มาสที่ 3 พบว่า  

 ในไตรมาสที่ 1 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100.00 
% ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.98% เบี้ยประกนภยัคา้งรับ 5.38% รายได้
จากการลงทุนคา้งรับ 0.73% สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 0.55% ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 
0.04%  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์87.90%  เงินให้กูย้ืม 0.33% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.28% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.08% สินทรัพยอ่ื์น 0.73% 

 ในดา้นของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเท่ากบั 100.00%  ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสินจาก
สัญญาประกันภยั 41.39%  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 0.44%  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.24%  ภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.75%  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.08%  หน้ีสินอ่ืน 2.44%     
ทุนที่ออกและช าระแลว้ 2.86%  ทุนส ารองตามกฎหมาย  0.29%  ส ารองอ่ืน 0.002%  ยงัไม่ได้
จดัสรร 24.83%  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 21.69%   

ในไตรมาสที่ 2 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100.00 % ซ่ึง
ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.34% เบี้ยประกนภยัคา้งรับ 5.20% รายไดจ้าก
การลงทุนคา้งรับ 0.24% สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 0.50% ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 
0.10%  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์88.25%  เงินให้กูย้ืม 0.31% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.27% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.08% สินทรัพยอ่ื์น 0.72% ภาพโดยรวมแสดงให้เห็นว่าสินทรัพยร์วมในไตร
มาสที่ 2  เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 1  จ านวน 732,713 บาท  

ในดา้นของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเท่ากบั 100.00%  ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั 40.46%  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 0.41%  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.22% ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 0.76%  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.14%  หน้ีสินอ่ืน 2.59%     ทุนที่
ออกและช าระแลว้ 2.83%  ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.28%  ส ารองอ่ืน 0.002%  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
24.75%  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 22.55%  ภาพโดยรวมแสดงให้เห็นว่าหน้ีสินรวม
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ในไตรมาสที่ 2 ลดลงจากไตรมาสที่ 1 จ านวน 164,775 บาท และส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนจากไตร
มาสที่ 1 จ านวน 897,488 บาท  

ในไตรมาสที่ 3 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100.00 % ซ่ึง
ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.53% เบี้ยประกนภยัคา้งรับ 4.996% รายไดจ้าก
การลงทุนคา้งรับ 0.23% สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 0.59% ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 
0.01%  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์89.14%  เงินให้กูย้ืม 0.24% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.27% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.07% สินทรัพยอ่ื์น 0.92% ภาพโดยรวมแสดงให้เห็นว่าสินทรัพยร์วมในไตร
มาสที่ 3  เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2  จ านวน 1,652,036  บาท  

ในดา้นของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเท่ากบั 100.00%  ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั 39.46%  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 0.52%  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.06% ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 0.76%  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.37%  หน้ีสินอ่ืน 2.58%     ทุนที่
ออกและช าระแลว้ 2.77%  ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.28%  ส ารองอ่ืน 0.001%  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
25.59%  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 22.61%  ภาพโดยรวมแสดงให้เห็นว่าหน้ีสินรวม
ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2 จ านวน 222,125 บาท และส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนจากไตร
มาสที่ 2 จ านวน 1,429,911 บาท  

จากการเปรียบเทียบอตัราของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100.00% เมื่อพิจารณา
องคป์ระกอบจึงพบว่าสินทรัพยร์วมมีอตัราเพิ่มข้ึนและในไตรมาสที่เพิ่มข้ึนดีที่สุดคือ ไตรมาสที่3
จาก ไตรมาส 1  69,940,480 บาท ไตรมาส 2 70,673,193 บาท และไตรมาส 3  72,325,229 บาท 
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 9,356,669,000  9,350,995,000  9,419,794,000    97.06 105.56 91.19

หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (133,360,000) (102,341,000) (284,888,000) -1.38 -1.16 -2.76

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 9,223,309,000  9,248,654,000  9,134,906,000    95.67 104.40 88.43

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมจาก

     งวดก่อน (398,289,000) (275,176,000) (80,455,000) -4.13 -3.11 -0.78

หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดจ้าก

       การประกนัภยัต่อลดจากงวดก่อน (35,538,000) (28,388,000) 113,589,000        -0.37 -0.32 1.10

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 8,789,482,000  8,945,090,000  9,168,040,000    91.17 100.97 88.75

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 67,680,000        29,645,000        60,886,000          0.70 0.33 0.59

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 445,662,000     262,269,000     385,679,000        4.62 2.96 3.73

ก าไรจากเงินลงทนุ  168,719,000     69,585,000        26,918,000          1.75 0.79 0.26

ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 67,203,000        (467,865,000) 675,820,000        0.70 -5.28 6.54

รายไดอ่ื้น 101,544,000     20,069,000        12,537,000          1.05 0.23 0.12

รวมรายได้ 9,640,290,000  8,858,793,000  10,329,880,000  100.00 100.00 100.00

 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั มหาชน 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% ต่อยอดรวม
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 6,136,569,000    5,084,458,000   5,666,645,000   63.66 57.39 54.86

หัก  คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (126,764,000) (46,736,000) (7,689,000) -1.31 0.53-        -0.07

คา่สินไหมทดแทนสุทธิ 6,009,805,000    5,037,722,000   5,658,956,000   62.34 56.87 54.78

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,499,876,000    1,513,869,000   1,500,060,000   15.56 17.09 14.52

คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 835,697,000        837,690,000      815,412,000      8.67 9.46 7.89

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,157,651,000    1,072,267,000   1,112,717,000   12.01 12.10 10.77

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 97,000                  (19,000) 661,000              0.001 0.0002-   0.01

รวมค่าใช้จ่าย 9,503,126,000    8,461,529,000   9,087,806,000   98.58 95.52 87.98

ก าไรก่อนหักภาษเีงินได้ 137,164,000        397,264,000      1,242,074,000   1.42 4.48 12.02

ภาษีเงินได้ (2,682,000) 67,297,000        228,406,000      -0.03 0.76 2.21

ก าไรสุทธิส าหรับปี 139,846,000        329,967,000      1,013,668,000   1.45 3.72 9.81

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

     หรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสุทธิของเงิน

     ลงทนุเผ่ือขาย 1,701,948,000    961,003,000      520,304,000      17.65 10.85 5.04

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุภายหลงั (339,108,000) (19,3482,000) (104,061,000) -3.52 -2.18 -1.01

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษี 1,362,840,000    767,521,000      416,243,000      14.14 8.66 4.03

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,502,686,000    1,097,488,000   1,429,911,000   15.59 12.39 13.84

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 6.99                       16.50                   50.68                   

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% ต่อยอดรวม

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั มหาชน 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 1 
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

วิธีแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 

2 ไตรมาสที่ 3 

ใ นไต รม าสที่  1  ร า ย ได้ ร ว มมี ค่ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ละ  1 0 0 . 0 0  ซ่ึ ง ป ร ะกอบด้ ว ย 

เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็นรายได้สุทธิร้อยละ 91.17 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จร้อยละ 0.70 
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  4 . 6 2  ก า ไ ร จ า ก เ งิ น ล ง ทุ น ร้ อ ย ล ะ  1 . 7 5 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมร้อยละ 0.70 รายไดอ่ื้นร้อยละ 1.05 .2 

ส่ ว น ร ว ม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ก อ ยด้ ว ย  ค่ า สิ น ไ ห มท ด แทน สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  6 2 . 3 4 

ค่าจ้างและค่าบ า เห น็จร้ อยละ 15 .56  ค่าใช้จ่ ายในการรับประกันภัย อ่ืนร้ อยละ 8 .67 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานร้อยละ 12.01 ค่าใชจ้่ายอื่นร้อยละ 0.001 ก าไรก่อนหักภาษีเงินไดร้้อยละ 

1.42 ภาษีเงินไดร้้อยละ      ( 0.03 )  ก าไรสุทธิส าหรับงวดร้อยละ 1.45 

ใ นไต รม าสที่  2  ร า ย ได้ ร ว มมี ค่ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ละ  1 0 0 . 0 0  ซ่ึ ง ป ร ะกอบด้ ว ย 

เบี้ ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิร้อยละ 100.97 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จร้อยละ 0.33 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  2 . 9 6  ก า ไ ร จ า ก เ งิ น ล ง ทุ น ร้ อ ย ล ะ  0 . 7 9 

(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมร้อยละ (-5.28) รายไดอ่ื้นร้อยละ 0.23 

ส่ ว น ร ว ม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ก อ ยด้ ว ย  ค่ า สิ น ไ ห มท ด แทน สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  5 6 . 8 7 

ค่ าจ้ า งและ ค่ าบ า เห น็จร้ อยละ17 . 09 ค่ า ใช้จ่ า ย ในการรั บประกันภัย อ่ืนร้ อยละ  9 . 46 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ร้ อ ย ล ะ  1 2 . 1 0  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น ร้ อ ย ล ะ  ( 0 . 0 0 0 2 ) 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินไดร้้อยละ 4.48 ภาษีเงินไดร้้อยละ      0.76  ก าไรสุทธิส าหรับงวดร้อยละ 3.72 

ใ นไต รม าสที่  3  ร า ย ได้ ร ว มมี ค่ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ละ  1 0 0 . 0 0  ซ่ึ ง ป ร ะกอบด้ ว ย 

เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็นรายได้สุทธิร้อยละ 88.75 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จร้อยละ 0.59 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  3 . 7 3  ก า ไ ร จ า ก เ งิ น ล ง ทุ น ร้ อ ย ล ะ  0 . 2 6 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมร้อยละ 6.54      รายไดอ่ื้นร้อยละ 0.12 
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 ส่ ว น ร ว ม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ก อ ยด้ ว ย  ค่ า สิ น ไ ห มท ด แทน สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  5 4 . 7 8 
ค่าจ้างและค่าบ า เห น็จร้ อยละ 14 .52  ค่าใช้จ่ ายในการรับประกันภัย อ่ืนร้ อยละ 7 .89 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานร้อยละ 10.77 ค่าใช้จ่ายอ่ืนร้อยละ 0.01 ก าไรก่อนหักภาษีเงินไดร้้อยละ 
12.02 ภาษีเงินไดร้้อยละ      2.21  ก าไรสุทธิส าหรับงวดร้อยละ 9.81 

 ส าหรับก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส1 ไตรมาส2 และไตรมา 3 คือ ร้อยละ 1.45 ร้อยละ 3.72 
และ ร้อยละ 9.81 ตามล าดับ ก าไรของบริษัทเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไตรมาสที่เพิ่มข้ึนสูงสุดคือ      
ไตรมาส3 แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัเพิ่มข้ึน 

เมื่อไดน้ าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมาค านวณซ่ึงก็คือผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุ
ติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายและรายการที่เก่ียวข้องอ่ืน ซ่ึงเป็นร้อยละ14.14 ร้อยละ 8.66 และ 
ร้อยละ 4.03 ตามล าดับท าให้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาส1 ไตรมาส2 และไตรมาส3 
ร้อยละ 10.34 และ 6.42 ซ้ึงท าให้ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดไตรมาส1 เพิ่มข้ึนมากที่สุด 
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4.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,082,427,000    2,357,536,000    1,826,821,000    275,109,000 13.21 -530,715,000 -22.51

เบ้ียประกนภยัคา้งรับ 3,759,875,000    3,675,484,000    3,613,157,000    -84,391,000 -2.24 -62,327,000 -1.70

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 509,763,000        169,514,000        168,715,000        -340,249,000 -66.75 -799,000 -0.47

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 385,256,000        350,070,000        426,595,000        -35,186,000 -9.13 76,525,000 21.86

ลูกหน้ีจากการประกนภยัต่อ 29,184,000          71,714,000          6,054,000            42,530,000 145.73 -65,660,000 -91.56

สินทรัพยล์งทนุ

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 61,478,725,000  62,366,149,000  64,470,403,000  887,424,000 1.44 2,104,254,000 3.37

     เงินให้กูย้มื 232,987,000        216,693,000        174,254,000        -16,294,000 -6.99 -42,439,000 -19.58

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 894,782,000        900,306,000        919,589,000        5,524,000 0.62 19,283,000 2.14

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 58,214,000          59,992,000          53,032,000          1,778,000 3.05 -6,960,000 -11.60

สินทรัพยอ่ื์น 509,267,000        505,735,000        666,609,000        -3,532,000 -0.69 160,874,000 31.81

รวมสินทรัพย์ 69,940,480,000  70,673,193,000  72,325,229,000  732,713,000 1.05 1,652,036,000 2.34

ไตรมาส 3

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 28,950,681,000 28,594,955,000 28,539,064,000 -355,726,000 -1.23 -55,891,000 -0.20

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 306,022,000 288,623,000 372,548,000 -17,399,000 -5.69 83,925,000 29.08

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 165,348,000 157,306,000 44,792,000 -8,042,000 -4.86 -112,514,000 -71.53

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 525,890,000 539,215,000 552,539,000 13,325,000 2.53 13,324,000 2.47

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,556,007,000 3,629,109,000 3,886,534,000 73,102,000 2.06 257,425,000 7.09

หน้ีสินอ่ืน 1,703,392,000 1,833,357,000 1,869,213,000 129,965,000 7.63 35,856,000 1.96

รวมหน้ีสิน 35,207,340,000 35,042,565,000 35,264,690,000 -164,775,000 -0.47 222,125,000 0.63

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

     ทนุจดทะเบียน 2,000,000,000     2,000,000,000     2,000,000,000     -                 -     -                      -     

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 2,000,000,000     2,000,000,000     2,000,000,000     -                 -     -                      -     

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

       ทนุส ารองตามกฎหมาย 200,000,000        200,000,000        200,000,000        -                 -     -                      -     

       ส ารองอ่ืน 1,070,000             1,070,000             1,070,000             -                 -     -                      -     

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 17,364,989,000  17,494,956,000  18,508,624,000  129,967,000 0.75   1,013,668,000  5.79

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 15,167,081,000  15,934,602,000  16,350,845,000  767,521,000 5.06   416,243,000     2.61

รวมส่วนของเจา้ของ 34,733,140,000  35,630,628,000  37,060,539,000  897,488,000 2.58   1,429,911,000  4.01

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 69,940,480,000  70,673,193,000  72,325,229,000  732,713,000 1.05   1,652,036,000  2.34

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

วิธีแนวนอนวิธีแนวโน้ม 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 1 

ไ ต รม าสที่  2  แ ละ  ไ ต รม าสที่  3  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 1  ด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ น ว นอ น 

ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง3ไตรมาส ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มพบว่า 

จากการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 แปลความได้ว่ากิจการมี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.21 เบี้ยประกนภยัคา้งรับลดลงร้อยละ (2.24) 
รายได้จากการลงทุนค้างรับลดลงร้อยละ (66.75) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อลดลง              

ร้ อ ย ล ะ  ( 9 . 1 3 )  ลู ก ห น้ี จ า ก ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ต่ อ เ พิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ  1 4 5 . 7 3  

เ งิ น ล ง ทุ น ใ น ห ลั ก ท รั พ ย์ เ พิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ 

1 . 4 4 เ งิ น ให้ กู้ ยื ม ลดล ง ร้ อ ย ละ ( 6 . 9 9 ) ที่ ดิ นอ าค า ร และ อุปกร ณ์ เ พิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ละ0 . 62 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.05 สินทรัพยอ่ื์นลดลงร้อยละ (0.69) รวมสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 1.05 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภยัลดลงร้อยละ (1.23) เจ้าหน้ีบริษทัประกันภยัต่อลดลงร้อยละ (5.69) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงร้อยละ (4.86) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.53 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.06  หน้ีสินอ่ืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.63 รวมหนีสิน

ลดลงร้อยละ (0.47)ยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มข้ึน 0.75 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน 5.06  

รวมส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.58 รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.05 

จากการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่  2 แปลความได้ว่ากิจการมี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ (22.51)เบี้ยประกนภยัคา้งรับลดลง     ร้อยละ (1.70) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับลดลงร้อยละ (0.47) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเพิ่มข้ึน 21.86 

ลูกหน้ีจากการประกนภัยต่อลดลงร้อยละ (91.56) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.37 
เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  ( 1 9 . 5 8  ) ที่ ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ พิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ 

2 . 1 4 สิ นท รั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  ( 1 1 . 6 0 )  สิ นท รั พ ย์ อ่ื น เ พิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ 

31.81รวมสินทรัพย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.34 หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยลดลงร้อยละ (0.20) 

เจ้าหน้ีบริษทัประกันภัยต่อเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.08 ภาษีเงินได้คา้งจ่ายลดลงร้อยละ (71.53)  ภาระ

ผลประโยช น์พนักง าน  2.47 ห น้ี สินภ า ษี เ งินได้รอการตัดบัญ ชี เพิ่ ม ข้ึนร้ อยละ  7 . 0 9 

หน้ีสินอ่ืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.96 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.63 ยงัไม่ได้จัดสรรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.79 
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิม่ขึ้นร้อยละ 2.61 รวมส่วนของเจ้าของเพิม่ขึ้น 4.01 รวมหนี้สนิและส่วนของเจ้าของเพิม่ขึ้นร้อยละ 

2.34  

สรุป  เมื่อมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน พบว่าไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 
ดีกว่ากว่าไตรมาสที่ 1 กบั ไตรมาสที่ 2 เน่ืองจากพบว่า ส่วนของสิทรัพยร์วมไตรมาสที่ 3  กบั 
ไตรมาสที่2 มีการเพิ่มข้ึนมากกว่า ไตรมาสที่2 กบั ไตรมาสที1่ 
และส่วนของรวมส่วนของเจา้ของไตรมาสที่3 กบัไตรมาสที่2 มีการเพิ่มข้ึนมากกว่า ไตรมาสที่2 กบั  
ไตรมาสที่1 แต่อาจมีหน้ีสินรวมของไตรมาสที่3 กบั ไตรมาสที่2 สูงกว่า ไตรมาสที่2 กบั ไตรมาสที่1  
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บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 9,356,669,000  9,350,995,000  9,419,794,000     -5,674,000 0.06-     68,799,000        0.74      

หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (133,360,000) (102,341,000) (284,888,000) 31,019,000    23.26-  -182,547,000 178.37  

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 9,223,309,000  9,248,654,000  9,134,906,000     25,345,000    0.27     -113,748,000 1.23-      

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมจาก

     งวดก่อน (398,289,000) (275,176,000) (80,455,000) 123,113,000 -30.91 194,721,000 -70.76

หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดจ้าก

       การประกนัภยัต่อลดจากงวดก่อน (35,538,000) (28,388,000) 113,589,000        7,150,000      -20.12 141,977,000     -500.13

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 8,789,482,000  8,945,090,000  9,168,040,000     155,608,000 1.77 222,950,000     2.49

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 67,680,000        29,645,000        60,886,000          -38,035,000 -56.20 31,241,000        105.38

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 445,662,000     262,269,000     385,679,000        -183,393,000 -41.15 123,410,000     47.05

ก าไรจากเงินลงทนุ  168,719,000     69,585,000        26,918,000          -99,134,000 -58.76 -42,667,000 -61.32

ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 67,203,000        (467,865,000) 675,820,000        -535,068,000 -796.20 1,143,685,000 -244.45

รายไดอ่ื้น 101,544,000     20,069,000        12,537,000          -81,475,000 -80.24 -7,532,000 -37.53

รวมรายได้ 9,640,290,000  8,858,793,000  10,329,880,000  -781,497,000 -8.11 1,471,087,000  16.61

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับไตรมาส 1-3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

วิธีแนวนอนวิธีแนวโน้ม 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที ่ 3 ประจ าปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน 
ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มพบว่า 

จากการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 แปลความไดว้่ากิจการมี 
เบี้ ยประกันรับสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.77 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จลดลงร้อยละ (56.20) 
รายได้จากการลงทุนสุทธิลดลงร้อยละ (41.15) ก าไรจากเงินลงทุนลดลงร้อยละ (58.76) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มข้ึนร้อย (796.20) รายได้อ่ืนลดลงร้อยละ (80.24) 
รวมรายได้ลดลงร้อยละ (8 . 11)  ค่าใช้จ่ าย สินไหมทดแทนสุทธิลดลงร้อยละ (16 .17) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.93 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัอ่ืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.24 
ค่าใช้จ่ ายในการด า เ นินงานลดลงร้อยละ (7 . 38)  ค่าใช้จ่ าย อ่ืนลดลงร้อยละ (119 .59) 
รวมค่าใชจ้่ายลดลงร้อยละ (10.96) ก าไรก่อนหักภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 189.63 ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 
(2.609.21) ก าไรสุทธิส าหรับปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 135.95 ก าไรต่อหุ้นข้ึนพื้นฐานเพิ่มข้ึน 136.05  

จากการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 แปลความไดว้่ากิจการมี 
เบี้ ยประกันรับสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.49 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มข้ึนร้อยละ 105.38 
รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่ม ข้ึนร้อยละ 47.05 ก าไรจากเงินลงทุนลดลงร้อยละ (61.32) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มข้ึนร้อย (244.45) รายได้อ่ืนลดลงร้อยละ (37.53) 
รวมรายได้เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ  16 .61  ค่าใช้จ่ าย สินไหมทดแทนสุทธิ เพิ่ม ข้ึนร้อยละ  12 .33 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จลดลงร้อยละ (0.91) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัอ่ืนลดลงร้อยละ (2.66) 
ค่าใช้จ่ ายในการด า เ นินงานเพิ่ม ข้ึนร้อยละ  3 . 77  ค่าใช้จ่ าย อ่ืนลดลงร้อยละ  (3578 .95) 
รวมค่าใชจ้่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ7.40 ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 212.66 ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 
239.40 ก าไรสุทธิส าหรับปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 207.20 ก าไรต่อหุ้นข้ึนพื้นฐานเพิ่มข้ึน 207.15 

สรุป จากการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที ่2 กบัไตรมาสที ่1 และไตรมาสที่ 3 
กบัไตรมาสที่ 2 พบว่าไตรมาสที่ 3 กบัไตรมาสที่ 2 มีการบริหารที่ดีกว่า  
เพราะกิจการมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน 
ดงันั้นจึงควรบริหารกิจการให้มีสภาพที่ดีกว่าน้ีโดยควรการควบคุมค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ให้อยู่ในเกณฑป์กติไม่ใหเ้กินมากจนไม่สามารถควบคุมได้ 
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4.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนท างบการเงิน 
4.4.1  อัตราส่วนท างบการเงินด้านสภาพคล่อง 

สรุปอตัราส่วนทางการเงินของ บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  

อตัราส่วนทางการเงิน สูตร วิธีค านวณ ผลลพัธ์ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 2 

1.  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน สินทรัพทยห์มุนเวียน
หน้ีสินหมุนเวียน

 
 

199,958

1,539,322
 

 

142,734

1,577,704
 

0.13 เท่า 0.09เท่า 

2.  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว สินทรัพทยท์ี่มีสภาพคล่องตวัสูง
หน้ีสินหมุนเวียน

 
 

8,649,412

1,539,322
 

 

8,979276

1,577,704
 

5.62  
เท่า 

5.69 เท่า 

3.  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี ขายเช่ือ
ลูกหน้ีโดยเฉลี่ย

 
 

3,709,935

81,335
 

 

4,038,286

81,335
 

45.61 
เท่า 

49.65 เท่า 

ตารางที่ 9 อตัราส่วนท างบการเงินดา้นสภาพคล่อง 

4.4.2   อตัราส่วนท างบการเงินด้านสภาพเส่ียง 
 

สรุปอตัราส่วนทางการเงินของ บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  

อตัราส่วนทางการเงิน สูตร วิธีค านวณ ผลลพัธ์ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 

1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน
สินทรัพย์

 
 

1,855,115

14,677687
 

 

1,882,977

15,079,646
 

0.13เท่า 0.12 เทา่ 

2.อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อ
สินทรัพย์ 

หน้ีสินหมุนเสวียน
สินทรัพย์

 
 

1,539,322

14,322
 

 

1,577,704

15,079,646
 

0.10 เทา่ 0.10 เทา่ 

3.  อตัราหน้ีสินระยะยาวต่อ

เจา้หน้ี 

หน้ีสินระยะยาว
สินทรัพย์

 
 

1,855,115

14,677,870
 

 

1,882,977

15,079,646
 

0.13 เทา่ 0.12เท่า 

4.อตัราหน้ีสินต่อส่วนของ
เจา้ของ 

หน้ีสิน
ส่วนของผูอ้ื่น

 
 

1,855,115

12,822,755
 

 

1,882,977

13,196,669
 

0.14เท่า 0.14 เทา่ 
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5.  อตัราส่วนสินทรัพยต่์อส่วน
ของเจา้ของ 

สินทรัพทยห์มุนเวียน
ส่วนของผูถ้ือหุ้มเฉลี่ย

 
 

14,878,758

13,009,712
 

 

14,878,758

13,009,712
 

1.14 เทา่ 1.14 เทา่ 

6.  อตัราส่วนของเจา้ของต่อ

สินทรัพยร์วม 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
สินทรัพยร์วมเฉลี่ย

 
 

12,822,755

14,878,758
 

 

13,196,699

14,878,758
 

0.86 เทา่ 0.89 เทา่ 

ตารางที่ 10 อตัราส่วนท างบการเงินดา้นสภาพความเส่ียง 

 

2.  อตัราส่วนท างบการเงินดา้นสภาพเส่ียง 

 2.1  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์

 ไตรมาส 3 บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์

รวมเท่ากับ 0.13 เท่า แสดงว่าบริษัทมีการใช้เงินทุนจากแหล่งหน้ีสิน 13% ที่เหลือทั้ งหมด 87% 

บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งสินทรัพย ์แสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีสิน 

 ไตรมาส 2 บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์

รวมเท่ากบั 0.12 เท่า หรือ 12% แสดงว่าบริษทัมีการใชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสิน 12% ที่เหลือทั้งหมด 

88% บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งสินทรัพย ์แสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีสิน 

 สรุป จากผลการวิเคราะห์ในไตรมาส 3 ดีกว่าไตรมาส 2 เพราะ บริษทันั้นไดม้ีการใชเ้งินทุน

จากแหล่งสินทรัพยม์ากกว่าแหล่งหน้ีสิน จึงท าให้บริษทัเกิดความเส่ียงต ่าในด้านความสามารถของ

การช าระหน้ี 

 2.2  อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย ์

4.4.3  อัตราส่วนท างบการเงินด้านประสิทธิภาพในการหาก าไร 

สรุปอตัราส่วนทางการเงินของ บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) )  

อตัราส่วนทางการเงิน สูตร วิธีค านวณ ผลลพัธ์ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 

1.  อตัราก าไรขั้นตน้ ก าไรขั้นต ่า𝑥 100

ขายสุทธิ  
 

256,971,000

3,709,935
 

 

280,970,000

4,038,286
 

69.6% 69.58% 

2. อตัราก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิ 𝑥 100

ขายสุทธิ  

 

 

175,672,900

3,709,935
 

 

193,891,700

4,038,286
 

47.35% 48.01% 
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ตารางที่ 11 อตัราส่วนท างบการเงินดา้นประสิทธิภาพในการหาก าไร 

3.  อตัราส่วนท างบการเงินดา้นประสิทธิภาพในการหาก าไร 

 3.1  อตัราก าไรขั้นตน้ 

 ไตรมาส 3 บริษทักรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นต้นเท่ากับ 69.26% 

แสดงว่าบริษทัมีรายได ้100 บาท จะเป็นก าไรขั้นตน้ 69.26 บาท ที่เหลือ 30.74 บาท เป็นตน้ทุนขาย 

 ไตรมาส 2 บริษทักรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นต้นเท่ากับ 69.58% 

แสดงว่าบริษทัมีรายได ้100 บาท จะเป็นก าไรขั้นตน้ 69.58 บาท ที่เหลือ 30.42 บาท เป็นตน้ทุนขาย 

 สรุป จากผลการวิเคราะห์ในไตรมาส 2ดีกว่า ไตรมาส 3เพราะผูบ้ริหารมีการบริหารงาน

แลว้ มีประสิทธิภาพในการหาก าไรมากข้ึนจากเดิม 

 3.2   อตัราก าไรสุทธิ 

 ไตรมาส 3 บริษทักรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิเท่ากับ 47.35% 

แสดงว่าบริษทัมีรายได ้100 บาท เมื่อหักค่าใชจ้่ายแลว้ ท าให้ส่วนที่เหลือเป็นก าไรเท่ากบั 47.35 บาท 

ไตรมาส 2 บริษทักรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อหุ้นสามัญเท่ากับ 

10.53% แสดงว่าบริษทัมีหุ้นสามญั 100 หุ้น สามารถรับผลตอบแทนเป็นก าไร 10.53 บาท 

 สรุป จากผลการวิเคราะห์ไตรมาส 2 ดีกว่า ไตรมาส 3 เพราะให้ผลตอบแทนต่อหุ้นสามญั

มากกว่า แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรของท างบบริษทั 

 

 

3.  อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ 

ก าไรสุทธิ 𝑥 100

สินทรัพยร์วมเฉลี่ย
 

 

 

175,672,900

14,878,758
 

 

193,819,700

14,878,758
 

11.81% 13.03% 

4.อตัราผลตอบแทน

จากส่วนผูถ้ือหุ้น 

ก าไรสุทธิ 𝑥 100

ส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉลี่ย
 

 

175,672,900

13,009,712
 

 

1,93,891,700

13,009,712
 

13.50% 14.90% 

5.อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ก าไรสุทธิ − เงินปันผลหุ้มบุริมสิทธ์ิ𝑥 100

ส่วนของผูถ้ือหุ้น − หุ้นบุริมสิทธ์ิ
 

 

 

124,840,860

12,314,434
 

 

132,559,500

12,583,347
 

10.14% 10.53% 

6.  ก าไรสุทธิต่อหุ้น ก าไรสุทธิ − เงินปันผลหุ้มบุริมสิทธ์ิ
จ านวนหุ้นสามญั

 
 

12,484,086

925,850
 

 

13,355,950

925,850
 

13.48% 14.32% 
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 3.3  อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 

ไตรมาส 3 บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 13.48 บาท แสดงว่า

หุ้น 1 หุ้น  มีราคามูลค่า 100 บาท จะไดร้บัผลก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 13.48 บาท 

 ไตรมาส 2 บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 14.32 บาท 

แสดงว่าหุ้น 1 หุ้นมีราคามูลค่า 100 บาท จะไดร้ับผลก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 14.32 บาท 

 สรุป จากผลการวิเคราะห์ในปี 2558 ดีกว่า ปี 2557 เพราะให้ผลตอบแทนต่อหุ้นสามญั

มากกว่า 

4.4.4  อัตราส่วนท างบการเงินด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 
 
  

สรุปอตัราส่วนทางการเงินของ บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตร วิธีค านวณ ผลลพัธ์ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตร

มาส 2 

1.  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

ถาวร 

ขายสุทธิ
สินทรัพยถ์าวรเฉลี่ย

 3,709,935 

4,484,258 

4,038,286 

4,484,258 

 

0.38 เทา่ 

 

0.90 
เท่า 

2. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

รวม 

ขายสุทธิ
สินทรัพยร์วมเฉลี่ย

 

 

3,709,935 

14,878,758 

4,038,286 

14,878,758 

 

0.25 เทา่ 

 

0.27 
เท่า 

3.  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ก าไรสุทธิหักภาษี 𝑥 100

สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
 

 

3,816,528 

14,878,758 

4,135,384 

14,878,758 

 

26% 

 

28% 



271 

 

   
   

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.98 3.34 2.53 5.15 6.54 3.97

เบ้ียประกนภยัคา้งรับ 5.38 5.20 5.00 8.20 8.44 8.02

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 0.73 0.24 0.23 0.24 0.19 0.19

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 0.55 0.50 0.59 8.66 7.98 8.75

ลูกหน้ีจากการประกนภยัต่อ 0.04 0.10 0.01 0.88 1.02 0.78

สินทรัพยล์งทนุ

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 87.90 88.25 89.14 59.93 58.63 58.22

     เงินให้กูย้มื 0.33 0.31 0.24 0.07 0.13 0.13

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.28 1.27 1.27 5.62 5.45 5.31

คา่ความนิยม - - - 0.36 0.36 0.32

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.08 0.08 0.07 0.12 0.19 0.17

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - 1.35 1.78 1.31

สินทรัพยอ่ื์น 0.73 0.72 0.92 9.42 9.31 12.83

รวมสินทรัพย์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

% ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 41.39 40.46 39.46 55.85 56.82 55.38

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 0.44 0.41 0.52 7.69 7.26 9.83

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.24 0.22 0.06 0.05 0.20 0.25

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 0.75 0.76 0.76 1.76 1.75 1.67

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.08 5.14 5.37 - - -

หน้ีสินอ่ืน 2.44 2.59 2.58 10.50 11.61 9.44

รวมหนีสิ้น 50.34 49.58 48.76 75.86 77.64 76.57

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรือนหุ้น           

     ทนุจดทะเบียน 2.86 2.83 2.77 5.93 5.76 5.38

        หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท - - -

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้   2.86 2.83 2.77 5.93 5.76 5.38

        หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท - - - 3.21 3.12 2.91

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 0.29 0.28 0.28 0.59 0.58 0.54

       ส ารองอ่ืน 0.002 0.002 0.001 - - -

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 24.83 24.75 25.59 11.31 10.45 11.58

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 0.29 22.55 22.61 2.76 2.13 2.73

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั - - - 23.81 22.03 23.14

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - 0.33 0.33 0.29

รวมส่วนของเจ้าของ 0.002 50.42 51.24 24.14 22.36 23.43

รวมหนีส้ิ้นและส่วนของเจ้าของ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

% ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม
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 4.5.2  การเปรียบเทียบวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเงินตามแนวตั้ง 
 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 97.06 105.56 91.19 121.76 131.69 135.11

หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ -1.38 -1.16 -2.76 -20.55 -25.53 -44.10

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 95.67 104.40 88.43 101.21 106.16 91.01

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมจาก

     งวดก่อน -4.13 -3.11 -0.78 -9.84 -13.46 -2.94

หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดจ้าก

       การประกนัภยัต่อลดจากงวดก่อน -0.37 -0.32 1.10 - - -

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 91.17 100.97 88.75 91.37 92.70 88.07

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 0.70 0.33 0.59 6.82 7.29 8.12

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 4.62 2.96 3.73 2.48 2.92 1.78

ก าไรจากเงินลงทนุ  1.75 0.79 0.26 -0.05 -0.08 -1.26

ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 0.70 -5.28 6.54 -0.81 -3.12 3.03

รายไดอ่ื้น 1.05 0.23 0.12 0.17 0.29 0.27

รวมรายได้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

% ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 63.66 57.39 54.86 60.94 62.72 57.14

หัก  คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ -1.31 -0.53 -0.07 -10.48 -8.32 -8.17

คา่สินไหมทดแทนสุทธิ 62.34 56.87 54.78 50.46 54.39 48.97

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 15.56 17.09 14.52 21.43 23.43 16.65

คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 8.67 9.46 7.89 7.53 8.90 8.49

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 12.01 12.10 10.77 12.86 15.02 11.36

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.01

รวมค่าใช้จ่าย 98.58 95.52 87.98 92.28 101.74 85.47

ก าไรก่อนหักภาษเีงินได้ 1.42 4.48 12.02 7.72 -1.74 14.53

ภาษีเงินได้ -0.03 0.76 2.21 -1.40 - -2.82

รายไดภ้าษีเงินได้ 0.66

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1.45 3.72 9.81 6.32 -1.08 11.71

% ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561
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4.5.3  การเปรียบเทียบวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอน 

 

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เบ้ียประกนภยัคา้งรับ

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ

ลูกหน้ีจากการประกนภยัต่อ

สินทรัพยล์งทนุ

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์

     เงินให้กูย้มื

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

คา่ความนิยม -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยอ่ื์น

รวมสินทรัพย์

-3.95

-21.06

47.83

7.21

-34.95

1.96

8.41

17.44

-18.24

6.46

10.98

4.55

-2.56

-0.19

2.63

66.91

36.005

1.63

2.90

30.53

5.84

-18.26

-5.12

18.62

0.66

75.04

31.81

2.34

3.37

-19.58

2.14

-11.60

-22.51

-1.70

-0.47

21.86

-91.56

1.05

1.44

-6.99

0.62

3.05

-

-0.69

13.21

-2.24

-66.75

-9.13

145.73

ไตรมาส 2 กบั 1

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 3 กบั 2

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2

บริษทั กรุงเทพปรกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561
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รวมสินทรัพย์

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หน้ีสินอ่ืน

รวมหนีสิ้น

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรือนหุ้น           

     ทนุจดทะเบียน

        หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้   

        หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

       ส ารองอ่ืน

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

รวมส่วนของเจ้าของ

5.06

2.58

1.05

-1.23

-5.69

-4.86

2.53

2.06

7.63

-0.47

0.75

2.34

-0.20

29.08

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2

4.01

5.79

2.61

-71.53

2.47

7.09

1.96

0.63

278.04

2.39

-

13.78

2.90 7.21

4.50

45.10

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2

4.68

-2.85

-4.71 12.35

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

-20.78 37.95

-4.78 12.60

0.38 -4.49

36.37

2.33

-

-12.82

5.73

-4.98 18.86

5.32
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4.5.4  การเปรียบเทียบวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเงินตามแนวนอน 

 

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ

หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมจาก

     งวดก่อน

หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดจ้าก

       การประกนัภยัต่อลดจากงวดก่อน

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ

ก าไรจากเงินลงทนุ 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม

รายไดอ่ื้น

รวมรายได้

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

2.25

17.42

-0.84

29.37

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

เพ่ิม - ลด เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2 ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2

-0.06

-23.26

0.27

-30.91

(266.45)

60.28

-5.46-8.11

--20.12

11.07

0.99

-4.09

-500.13

2.49

105.38

47.05

0.74

178.37

-1.23

-70.76

1856.33

-216.29

9.72

22.90

106.94

2.69

-73.85

-

13.80

33.43

-27.06

19.79

55.22

1.77

-56.20

-41.15

-58.76

-796.20

-80.24 -37.53

16.61

-61.32

-244.45
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ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน

หัก  คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ

คา่สินไหมทดแทนสุทธิ

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ

คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

คา่ใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่าย

ก าไรก่อนหักภาษเีงินได้

ภาษีเงินได้

รายไดภ้าษีเงินได้

ก าไรสุทธิส าหรับปี

-119.59

-10.96

-

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

เพ่ิม - ลด

-

เพ่ิม - ลด

ไตรมาส 2 กบั 1 ไตรมาส 3 กบั 2

14.29

-9.36

0.63

-1097.83

-

-100.00

11.69

10.37

4.23

-121.37

-

-1395.61

9.15

17.58

7.86

-14.91

-116.20

-100.00

-

-2.71

-24.95

1.91

3.39

239.40

207.20

-3,578.95 

7.40

212.66

11.45

-83.55

12.33

ไตรมาส 3 กบั 2

189.63

-2609.21

-

135.95

-16.17

0.93

0.24

-7.38

-17.14

-63.13

ไตรมาส 2 กบั 1

-0.91

-2.66

3.77
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4.5.5 การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

14.99 14.95 14.52 8.74 8.99 6.80

การเปรียบเทียบอตัรส่วนแสดงสภาพคล่อง

บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)
อตัราส่วน

1.อตัราส่วนทุนหมนุเวียน  

ผลการวิเคราะห์ : การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ส่ ว น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ใ น ไ ต ร ม า ส ที่  1 
ปร ากฏว่ าอัต รา ส่วนทุนหมุน เ วี ยนของบ ริษัท  ก รุ ง เทพประกัน ชี วิตจ ากัด  (มหาชน) 
มี อั ต ร า ส่ ว น ทุ น ห มุ น เ วี ย น สู ง ก ว่ า บ ริ ษั ท  วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย  จ า กั ด  ( ม ห า ช น ) 
โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 14.99 เท่า ในขณะที่บริษทั ประกันภยัไทยวิวฒัน์ จ ากัด (มหาชน) 
มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 8.74 เท่า แสดงว่าบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) ) 
มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันได้มากกว่าบ ริษัท  วิ ริ ยะประกันภัย  จ ากัด 
( ม ห า ช น จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ส่ ว น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ใ น ไ ต ร ม า ส ที่  2 
ป ร ากฏว่ า อัต ร า ส่ วนทุ นหมุ น เ วี ย นข อ งบ ริ ษัท  วิ ริ ย ะป ร ะกันภัย จ า กั ด  ( มห าช น ) 
มี อั ต ร า ส่ ว นทุ นหมุ น เ วี ย น สู ง ก ว่ า บ ริ ษั ท  สิ น มั่ น ค ง ป ร ะ กั น ภั ย  จ า กั ด  ( ม ห า ช น ) 
โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 14.95 เท่า ในขณะที่บริษทั ประกันภยัไทยวิวฒัน์ จ ากัด (มหาชน) 
มีอัตราส่วนทุนหมุนเ วียน 8 . 99  เท่ า  แสดงว่ าบ ริษัท วิ ริ ยะประกันภัย  จ ากัด  (มหาชน) 
มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันไดม้ากกว่าบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน  

 การจดัท าโครงการในครั้ งน้ี คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือก ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) 
พ.ศ.2560 เป็นตน้แบบในการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทบริการ เพื่อศึกษาการจดัท าอตัราส่วน
ทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนการวิเคราะห์สภาพเส่ียง อตัราส่วนการ
วิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพในการท าก าไร อตัราส่วนการวิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของธนาคารที่ไดศ้ึกษาและเรียนรู้งบการเงินของธนาคารดว้ย 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 5.2.1  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกนั 

 5.2.2  สมาชิกในกลุ่มคอมพิวเตอร์มีปัญหาท าให้ท างานลา้ชา้ 

 5.2.3  สมาชิกในกลุ่มบา้นอยู่ห่างไกลกนัท าให้ปรึกษากันยากข้ึน 

 5.2.4  มีการแบ่งหนา้ที่การท างานกันอย่างไม่ชดัเจนจึงมีการขดัแยง้กนั 

 5.2.5  ไฟลง์านสูญหายระหว่างมีการซ่อมคอม 

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 5.3.1  ให้สมาชิกในกลุ่มนดัวนัและเวลาที่ว่างกนัเพื่อท างานพร้อมกนั 

 5.3.2  ให้สมาชิกส่งไฟลง์านให้เพื่อนเพื่อแกไ้ขรอระหว่างรอซ่อม 

 5.3.3  หาเวลาว่างระหว่างวนัที่มาเรียนช่วงพกัเที่ยงปรึกษาหารือกนั 

 5.3.4  จบักลุ่มปรึกษาอาจารยแ์ละแบ่งหนา้ที่กันตามความถนัดของแต่ละคน 

 5.3.5  จดัการเก็บไฟลง์านไวใ้นหลายๆที่ เช่น ไดร์ฟ ซีด ี 

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงการ 
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 5.4.1  สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบใดบา้ง 

 5.4.2  สามารถเขา้ใจถึงหลกัการทางการบญัชีและส่ิงที่ศึกษามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

 5.4.3  มีความรู้และความช านาญในการวิเคราะห์งบการเงิน 

 5.4.4  สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและประกอบอาชีพได้ 

 5.4.5  มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน 

             5.4.6  เกิดการฝึกฝนให้มีความอดทน ความสามคัคี ความมีน ้าใจในการท างานเป็นหมู่คณะ 

             5.4.7  เขา้ใจถึงจดุแข็งจุดอ่อนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

             5.4.8  เขา้ใจถึงโครงสร้างการวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร     

                       กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

             5.4.9  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถวางแผนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน 

             5.4.10  เพื่อเป็นการศึกษาการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรกิจทางดา้นการเงิน 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 5.5.1  เน้ือหาในการจดัท าโครงการน่าจะมีความควบคุมและชดัเจนมากกว่าน้ี 

 5.5.2  ควรขยายเวลาในการส่งงานมากข้ึนเน่ืองจากภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมค่อนขา้งมาก 

 5.5.3  ควรเปิดใชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาโครงการ 

 5.5.4  ควรท าความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนและแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุด 

 5.5.5  ควรมีการวางแผนการปฏิบตัิงานที่รอบคอบและละเอียดก่อนการด าเนินงานเพื่อลด.         

          ขอ้ผิดพลาด 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณชิยการ 

โครงการ Project of Account 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

************************************************************************* 
1       ช่ือโครงการ     การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) 
                                 ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 
         ประเภทธุรกิจ   ประกนัชีวิต วางแผนการเงิน 
 
 2.     ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              2.1  นางสาวเกษมศรี บุญเมือง         ชั้น ปวส.2/30  เลขที่  3 
              2.2  นางสาวสุชาดา     ไชยขนัธ์      ชั้น ปวส.2/30 เลขที่ 26 
 
   3.  หลกัการและเหตุผล 
                การบญัชีมีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคลรวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
สามารถใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจของการด าเนินธุรกิจแต่ละแขนงของทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยพื้นฐานแลว้บญัชีการเงินเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงของการบริหารบริษทัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่คาดหวงั ซ่ึงออกมาในรูปแบบเอกสารงบ นอกจากน้ีบญัชีการเงินยงัสามารถบ่งช้ีขอ้มูลต่างๆ
ได้  อาทิเช่น รายงานประจ าเดือน ยอดก าไรประจ าปี รายรับรายจ่ายแต่ละเดือนและสถิติการเงิน
ประจ าปี ที่ส าคญัเพื่อน ามาต่อยอดให้ไดป้ระสิทธิภาพมาข้ึน 
     4.  วตัถุประสงค์ 
                4.1  เพื่อน าการวางแผน การจดัการและระบบการบญัชีของธนาคาร มาเป็น                        
                      แนวทางในการใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
                     4.2  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการ             
                            ปฏิบตัิงาน 
                     4.3  เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างการบริหาร กางจัดการของระบบธนาคารสาขา 
                            ย่อยได ้
                     4.4  เพื่อศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
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   5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                      5.1  สามารถน าการวางแผน การจัดการและระบบบัญชีมาใช้ในการท างานของ 
ชีวิตประจ าวนัได ้
                      5.2  สมารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการ  ปฏิบตัิงาน 
                      5.3  สามารถเขา้ใจถึงระบบโครงสร้างการบริหาร  
                      5.4  สามารถทราบถึงการวิเคราะห์งบการเงินที่ถูกตอ้งตามแบบแผน 
   6.  เป้าหมาย 
                      นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง  

        สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จ านวน 2 คน  
   7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
                     7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
                               7.1.1  จดัตั้งกลุ่มจ านวน 2 คน 
                               7.1.2  เลือกบริษทัที่อยู่ในตลาดหลกัทรัพยท์ี่จะน างบการเงินมาวิเคราะห์ 
                               7.1.3  จดัหาขอ้มูลงบการเงินของบริษทัที่เลือกมาวิเคราะห์งบ 
                               7.1.4  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
 
  7.2   ขั้นตอนการด าเนินการ 
                        7.2.1   จดัท าใบเสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพิจารณา 
                        7.2.2   น าขอ้มูลของบริษทัที่ตอ้งการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
                        7.2.3   น างบการเงินของบริษทัที่เลือกมาวิเคราะห์ 
                        7.2.4   เก็บขอ้มูลที่วิเคราะห์สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
   7.3   ขั้นตอนสรุป 
                       7.3.1   เก็บขอ้มูลที่วิเคราะห์สรุปและประเมินผลการด าเนินการ ตามหลกัการ 
                                   ของโครงการ 
                        7.3.2  จดัเรียงรูปแบบโครงการและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
                        7.3.3  ตรวจสอบรายละเอียดและประเมินผลโครงการ 
                        7.3.4  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
   8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
                        เร่ิมตั้งแต ่4 มิถุนายน 2563 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
   9.  สถานที่ด าเนินการ  
                        วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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10.  งบประมาณด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใชจ้่ายตามงบประมานที่เสนอ ค่าใชจ้่ายตามการด าเนินงานจริง 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าเขา้เล่ม 200 1. ค่าเขา้เล่ม 200 
2. ค่ากระดาษA4 500 2. ค่ากระดาษA4 625 
3. ค่าแผ่นซีดี 30 3. ค่าแผ่นซีดี 40 
4. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,000 4. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,020 
5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 300 5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 200 

รวม 2,030 รวม 2,085 
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  11.  ที่ปรึกษาโครงการ     อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์
 
 
                                                         ลงช่ือ...................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
                                         (นางสาวเกษมศรี บุญเมือง) 
 
 
                                                ลงช่ือ..................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                         (นางประเสริฐศรี  สุขรักษ)์ 
                                          อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
 
 
                                                         ลงช่ือ.............................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                       (นางปนิตา  ตุม้เจริญ) 
                                                อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบโครงการ 
 
 
                            ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                         (นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา) 
                    หัวหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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น.ส.สุชาดา ไชยขนัธ์ รหัสนักศึกษา 41232 



291 

 

   
   

 

 

 

 
 



292 

 

   
   

 

 
 
 
 
 

 
  



293 

 

   
   

 

 

 

  



294 

 

   
   

 

 

 

 
  



295 

 

   
   

 

 

  



296 

 

   
   

 

 

 

 
  



297 

 

   
   

 

 



298 

 

   
   

 



299 

 

   
   

 



300 

 

   
   

 



301 

 

   
   

 



302 

 

   
   

 



303 

 

   
   

 



304 

 

   
   

 



305 

 

   
   

 

  



306 

 

   
   

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใชจ้่ายตามงบประมานที่เสนอ ค่าใชจ้่ายตามการด าเนินงานจริง 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าเขา้เล่ม 200 1. ค่าเขา้เล่ม 200 
2. ค่ากระดาษA4 500 2. ค่ากระดาษA4 625 
3. ค่าแผ่นซีดี 30 3. ค่าแผ่นซีดี 40 
4. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,000 4. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,020 
5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 300 5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 200 

รวม 2,030 รวม 2,085 

 
สรุป    ค่าใชจ้่ายตามการด าเนินการจริงสูงกว่าที่เสนอ จ านวน 55 บาท 
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ช่ือ-นามสกุล   นางสาวเกษมศรี บุญเมือง 
รหัสนกัศึกษา   39294 
วนั/เดือน/ปี เกิด   21 กนัยายน  2541 
ประวตัิการศึกษา   จบระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ (ส านกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 
155) 
จบมธัยมศึกษา  โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม 

 
 

 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาว สุชาดา ไชขนัธ์ 
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ลายมือช่ือผู้จัดท าโครงการ 
 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ลายเซ็นตผ์ูจ้ดัท าโครงการ 
1. นางสาว เกษมศรี บุญเมือง  
2. นางสาว สุชาดา ไชขนัธ์  
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